
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1-14 / 2012.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott ülésérıl.                                   
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Halimba. 
Jelen vannak:  a./  Képviselı-testületi tagok: 

Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester (ülés közben érkezett), 
dr.Katona Éva Rozália, Kovácsné Véber Eszter, Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé 
Szijártó Margit  képviselık 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Pálosiné Nagy Katalin iskola tagintézmény-vezetı 
  Kovács Attiláné óvoda intézményegység-vezetı helyettes 
  Hoffner Tibor elnök, Taliándörögd-Halimba Sportegyesület 
  Dél Károly elnök, Polgárır Egyesület 
  Jánosi Istvánné Nyugdíjasklub- Amatır Színjátszó Kör klubvezetı 
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
Lakosság részérıl:  3  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a halimbai 7 tagú képviselı-testület 6 tagja jelen van, így a testület 
határozatképes. Az ülést megnyitja.  Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.   
 

N A P I R E N D 
 
1./ Beszámoló a civil szervezetek 2011. évi mőködésérıl 
     Elıadó: Civil szervezetek vezetıi 
2./ Beszámoló a Közoktatási Intézmény Halimbai Tagintézmény 2011.évi mőködésérıl 
     Elıadó:  Pálosiné Nagy Katalin iskola tagintézmény-vezetı 
3./ Beszámoló a Hársfa Óvoda intézményegység 2011. évi mőködésérıl 
     Elıadó: Kovács Attiláné óvoda intézményegység-vezetı helyettes 
     a.) Óvodai maximális csoportlétszámok emelésérıl döntés  
4./ Ivóvíz-szolgáltatási szerzıdés és szennyvízcsatorna szolgáltatási elıszerzıdés elfogadása 
     Elıadó:  Tóbel János polgármester    
5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
     a.)  Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról  
     b.)  Tájékoztató a kommunális hulladékszállítási rendszerrıl 
     c.)  Emlékházról szórólap készítésének megvitatása 
     d.)  Terület bérleti szerzıdés megszőntetésének jóváhagyása 
     e.)  Számítógép vásárlásáról döntés  
6./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
7./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
 
Hozzászólás: 
Dr.Katona Éva Rozália képviselı elmondja, hogy a vegyes ügyek között a csatorna építéssel 
kapcsolatban szeretne hozzászólni. 
 
A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 



N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 
 
1./ Beszámoló a civil szervezetek 2011. évi mőködésérıl 
     Elıadó: Civil szervezetek vezetıi 
 (Írásos beszámolók a jegyzıkönyv mellékletét képezi, a napirend tárgyalásánál jelen vannak 
Hoffner Tibor a Taliándörögd-Halimba Sportegyesület elnöke, Dél Károly a Polgárır Egyesület 
elnöke, Jánosi Istvánné a Nyugdíjasklub- Amatır Színjátszó Kör klubvezetıje, Kovács Attiláné a 
Kismama Klub klubvezetıje) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a helyi civil szervezetek évente beszámolnak az elızı 
évi tevékenységükrıl a Képviselı-testületnek. Több csoport írásban küldte meg beszámolóját, 
melyeket köszön. Így a Mozgáskorlátozottak Halimbai Klubja, a Mozgássérültek Veszprém Megyei 
Egyesülete Halimba, Nyirád, Szıc Csoportja, a Góliát Gyermekfutball Klub, az Ifjúsági Klub, a 
Felnıtt Futball Klub, a Horgászegyesület, továbbá megkapta a jelenlévı Nyugdíjasklub, Polgárır 
Egyesület beszámolóját is. Kéri a jelenlévı klubvezetıket, tartsanak rövid összefoglalót az elmúlt 
évi mőködésükrıl, ha kiegészítenivalójuk szíveskedjenek megtenni. Kéri a képviselıket, akinek 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Hozzászólás: 
Jánosi Istvánné klubvezetı ismerteti a Nyugdíjasklub és Amatır Színjátszó Kör beszámolóját. 
Kiegészítésképpen elmondta, szeretné megjegyezni, hogy az utóbbi idıben nehéz az összejövetelek 
tartása, mivel csak kb. egy óra van a győlésre a Mővelıdési Ház új nyitva tartási rendje miatt és 
mert nincsen külön kulcsuk. Áttették csütörtökre a klubfoglalkozásokat a hétfı helyett, mivel akkor 
nem volt nyitva a kultúrház. A klubtagok elfoglaltsága miatt inkább az esti órákban lenne 
megfelelıbb a klubfoglalkozások idıpontja. Kéri, hogy ha a Mővelıdési Házban nem lehetséges, 
biztosítsanak helyiséget valahol más helyen, mivel félı, felbomlana a klub, vagy a saját lakását kell 
igénybe venni e célra.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a Mővelıdési Házat nyitva tartási idıvel, mint egy 
intézményt kell mőködtetni. A hétfıi klubfoglalkozást azért kellett áttenni másik napra, mert a 
főtést nem lehetett megoldani csak egy klubfoglalkozás miatt és a dolgozóknak is biztosítani kell a 
heti két szabadnapot, így vasárnap és hétfı a szünnap. A klubfoglalkozás miatt az Önkormányzat 
nem tud túlóradíjat fizetni a dolgozóknak. A felújított Mővelıdési Ház IKSZT-ként (Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér) mőködik, melyet fenn kell tartani legalább öt évig, állapotát meg kell 
ırizni a benne lévı nagyértékő eszközökkel együtt. Ezért és az automata tőzjelzı berendezés 
mőködtetése miatt nem oldható meg, hogy minden klub külön kulcsot kapjon. A tőzjelzı 
berendezés kezelését a dolgozók ismerik, szigorú elıírásai vannak. A Mővelıdési Ház ugyanakkor 
azért van, hogy a civil csoportok használják, azért újították fel, hogy kényelmesebb, korszerőbb 
legyen elsısorban a helyi civil csoportok igényeinek megfelelıen. Kéri, hogy a csoportok gondolják 
át az összejövetelek idıpontját és próbálják meg a nyitva tartási idıben megoldani. Várja a 
polgármester urat a klubgyőlésre. 
 
Hozzászólás: 
Vajai Sándor képviselı elmondja a nyitva tartási idıvel kapcsolatban, hogy a fiatalok jelezték 
neki, a nyitva tartási idıben többször tapasztalták, hogy nincsen nyitva az épület, mert kiírták az 
ajtóra, hogy „rögtön jövök”. Kéri a testületet, valahol máshol alakítsanak ki helyiséget, amit a 
klubok használhatnak. 
 
(Jánosi Istvánné a testület ülésérıl eltávozott) 
 
Válasz: 



Tóbel János polgármester elmondja, hogy a nyitvatartási idıt megállapította a testület, ez a 
dolgozó munkaidejének felel meg. A dolgozónak tartania kell a kapcsolatot az intézményekkel, a 
hivatallal, szervezési feladatokat ellátni, napközben ügyeket kell intéznie neki, feladatkörébe 
tartozik a vásárlások intézése is, ezért elıfordulhat, hogy nincsen jelen az épületben, de akkor is 
dolgozik.  Kéri a képviselık véleményét. 
 
Hozzászólások: 
Vajainé Szijártó Margit képviselı véleménye szerint vitassák meg, hogy mit lehet tenni a 
nyitvatartási idı kérdésében, más klubokat is meg kell kérdezni. 
 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı egyetért ezzel, javasolja, hogy a polgármester menjen el a 
klubgyőlésre, mondja el a lehetıségeket a klubtagoknak. 
 
Dél Károly elnök ismerteti a Polgárır Egyesület beszámolóját. Szóbeli kiegészítıjében elmondja, 
hogy az egyesület külön helyiséget használt eddig, mert a szolgálatbeosztás mindig változó, nem 
tudja, megmaradhat-e ez a  megoldás. Szükségük lenne rá, fıleg télen, melegedınek.  
 
Vajai Sándor képviselı elmondja, hallotta, hogy az Ifjúság utcában törés-zúzás volt nemrég. 
Tudja, hogy a Polgárırség nem lehet jelen mindenhol, de jó megoldás a jelenlét a faluban. Hallotta 
azt is, hogy a körzeti megbízott nem tart igényt a helyi látogatásra. 
 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı elmondja, hogy a körzeti megbízott az éves tájékoztató 
alkalmával elmondta többször is, hogy ıt úgy rendelik ki felettesei, kötött beosztása van, még 
fogadó órákra is. 
 
(Csipszer András alpolgármester a testület ülésére megérkezett) 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja a helyiségek biztosításával kapcsolatban, hogy több lehetıség 
van. A Mővelıdési Ház alagsorában több klubszobát alakítottak ki kimondottan a civil klubok 
részére. A berendezés egyelıre a régi, de van egy elnyert LEADER pályázat a közösségi tér 
kialakításához, mely támogatásból asztalokat, székeket is fognak vásárolni. Az IKSZT fenntartása 
miatt vannak felszerelési eszközök, melyeket kötelezıen biztosítani kell, például biliárdaszlat, 
csocsó-asztal, de a helyiségek többfunkciósak. Véleménye szerint, ha a Nyugdíjasklub csak heti két 
órát tartózkodik az épületben az összejövetelei idejére, ennyi idıre nem lehet lezárni egy külön 
helyiséget. Javasolja, hogy a klubokkal egyeztessenek.  
 
Hozzászólások: 
Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı a Polgárır Egyesület beszámolójához kapcsolódva 
elmondja, hogy nagyon hatásos volt, amikor az iskolában megjelent két polgárır és láthatók voltak 
a gyerekek elıtt is, a rendbontókkal szemben visszatartó erıt jelentett, köszöni szépen. Véleménye 
szerint a Mővelıdési Ház alagsorában kellene a kluboknak megfelelı helyiséget kialakítani.  
  
Vajainé Szijártó Margit képviselı véleménye szerint nehezen lehet tárgyalni, egyeztetni olyan 
emberrel, aki mereven ragaszkodik az álláspontjához és nem hajlandó semmilyen 
kompromisszumra. 
 
Hoffner Tibor elnök  köszöni a meghívást, örül, hogy támogatók érdeklıdnek az egyesület életérıl. 
Szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy tavaly változás történt az egyesület mőködésében. Ismerteti 
a tájékoztatót. Elmondja, hogy két csapatban, Halimbáról 36 fı jár át Taliándörögdre, össezsen 170 
igazolt fıvel mőködik az egyesület. Szeretné, ha tovább bıvülhetne még. Kiemeli, hogy az 
egyesület részére 17 millió forintos pályázati támogatással infrastrukturális és eszköz-fejlesztéseket 



végeztek és igyekeznek önfenntartóvá válni. Szponzoraik is vannak, a csapatok fejlıdési lehetısége 
adott. Elmondja, hogy továbbképzésre is sor került az edzık, így Litvinyuk Zoltán részére is, 
kiemeli és köszöni Szilágyi Tibor munkáját is. Halimba a közösségi kisbuszt bocsátotta 
rendelkezésre a csapatok szállításához. Ezúton is köszöni a támogatást és a sofırök munkáját. 
 
Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı köszöni az egyesület támogatását az iskolások 
részére, mivel lehetıvé tették, hogy a felcsúti sportcsarnokba ellátogathassanak, ezen kívül egy 
kirándulásra is elvitték a gyerekeket és Mikulás-csomagot adtak részükre.  
 
Hoffner Tibor elnök  elmondja, látja, a gyerekek szemléletében komoly változás kezd érezhetıvé 
lenni. Fontos, hogy a csapatmunkát komolyan veszik, az edzık nagyon következetesen végzik 
munkájukat, nem engednek a szabályokból, dicsérnek és a hibákat nem hagyják szó nélkül. Így a 
gyerekek, fiatalok megtanulhatják a közösségi élet legfontosabb normáit, a szabályok betartásának 
fontosságát, de ezért cserébe minıségi infrastrukturális hátteret kapnak és egy jól mőködı 
közösséghez tartozhatnak. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester köszöni a beszámolókat. Elmondja, hogy a Sportegyesület szép honlap-
fejlesztést is végez, és komoly egyesületi munka folyik. Szerinte nagyon jó lehetıség a halimbai 
fiataloknak, hogy részt vehetnek az egyesület munkájában, továbbra is támogatni javasolja.  
 
(Hoffner Tibor a testület ülésérıl eltávozott) 
 
Kovács Attiláné klubvezetı ismerteti a Kismama Klub mőködésérıl szóló tájékoztatót. Elmondja, 
hogy rendszeresek az összejövetelek, áltagosan 15 családdal tartják a kapcsolatot. Nagyon 
hasznosnak tartja a mőködést, sok segítséget jelent a kicsiknek a közösséghez szoktatáshoz. Sok új 
információt is kaphatnak a szülık, mivel szakembereket hívnak az összejövetelekre és 
gyermekekkel kapcsolatos témaköröket beszélnek meg. Köszöni a támogatást. 
 
Csipszer András elnök ismerteti az Együtt a Jövıért HAlimbán Egyesület elmúlt évi mőködésérıl 
készített tájékoztatót. Elmondja, hogy az egyesület mőködési ideje alatt a tavalyi évben volt a 
legtöbb munkájuk, feladatuk. Kiemeli az elnyert 20.000 euros pályázatot, mely program 
megvalósításával Halimba község nevét nemzetközileg is ismertté tették, hiszen 30 külföldi diákot 
fogadtak csereprogram keretében és szerveztek közösségi programokat. Sikeres volt a játszótér-
építés is, az eredmény önmagáért beszél, nagyon sok munkaórát fordítottak rá, errıl a testületi 
üléseken már többször tájékoztatott.  
 
Tóbel János polgármester köszöni a beszámolókat. Ismerteti a személyesen jelen nem lévı civil 
szervezetek beszámolóit.   
Javasolja, hogy fogadják el a beszámolókat. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

52/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi civil szervezetek 2011. évi mőködésérıl 
készített beszámolókat elfogadja az elıterjesztés szerint. 
Határidı: azonnal  Felelıs: Tóbel János polgármester. 

 
2./ Beszámoló a Közoktatási Intézmény Halimbai Tagintézmény 2011.évi mőködésérıl 
     Elıadó:  Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 



Pálosiné Nagy Katalin iskola tagintézmény-vezetı ismerteti a tagintézmény iskolai részének 
mőködésérıl készített beszámolót. Szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy több személyi változás 
is történt az elmúlt évben, mely elınyös volt, csak dicsérni tudja a pedagógusok munkáját. Az alsós 
munkaközösségben sok újító szándék fogalmazódott meg, melyeket tettek követtek, eredményes 
munka folyt. Kiemeli az Elme-torna programot, melynek kezdeményezıje – egy továbbképzést 
követıen – Antal Melinda volt, és a halimbai iskola a programnak Veszprém Megyében egyedüli 
referencia-iskolája. A nagycsoportos óvodásokkal kezdıdik a készségfejlesztı játékok tanulása, 
majd az elsı osztályban folytatódik. A gyerekek szeretik, komolyan veszik és rendkívüli módon 
fejleszti ıket, személyiségüket, viselkedésüket egyaránt. A pedagógusok szerint érdemes volt a 
programot bevezetni. 
 
Kérdés:  
Vajainé Szijártó Margit képviselı kérdezi mint volt alsós pedagógus, hogy az alsósoknál a 
Meixner-módszer folytatásának melyek a tapasztalatai, elmondható-e, hogy ennek segítségével a 
gyermekek megtanulnak olvasni. Néhány évvel ezelıtt ı kezdte ezzel a módszerrel az olvasás 
tanítását.  
 
Válasz: 
Pálosiné Nagy Katalin iskola tagintézmény-vezetı véleménye szerint jók a tapasztalatok, 
hatékony a módszer. Elmondja, még, hogy a felsı-tagozaton több esetben gondot jelent a 
korrepetálások tartása, mivel néhány tanuló egyszerően elmegy a foglalkozásról. Elıfordult, hogy a 
Mővelıdési Házba mentek internetezni. A családgondozó is panaszkodott, hogy sok a délután, este 
csellengı gyermek.  Az iskolában a fegyelmezés új módszerét is tavaly vezették be, az Arizona-
programot. Meglepıen gyorsan bevált és hatékonyan mőködtetik, tanév végére sokkal kevesebb 
volt az óra alatti fegyelmezési gond, mint korábban.  
Elmondja még, hogy új honlapot fejlesztettek az iskolában, a programokat folyamatosan 
közzéteszik és sok cikket írnak. Ezúton is köszöni Schwarzkopf Anita nevelınek a tartalmas 
cikkeket. Elmondja, hogy a napközibe a következı tanévben 41 tanuló jelentkezett, így a magas 
létszám miatt szükséges a csoportbontás, mely szakmailag is elınyös lenne, a korosztályokat külön 
bontani. Segítséget jelent a pedagógiai asszisztens, de egy pedagógus helyett nem tudja ellátni a 
feladatot. Az ebéd minıségérıl a testület korábban többször tárgyalt. Láthatóan javulás 
tapasztalható, a mennyiség megfelelıbb, a minıség inkább hullámzó, összességében javult a 
helyzet.  
 
Hozzászólások: 
Kovácsné Véber Eszter képviselı elmondja, hogy az Arizona-program valóban hatásos, a tanulók 
kulturáltabban viselkednek, meg lehet beszélni velük, hogy mi a gond, hogyan oldható meg. 
 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı szerint némely esetben a tanulók szülı nélkül mennek a 
háziorvoshoz, melyet már többször észrevételezett. Kéri a pedagógusokat, hogy szülıi 
értekezleteken szíveskedjenek hangsúlyosan elmondani a szülıknek, hogy a gyermek ne menjen 
egyedül, néha a szülı tudta nélkül, orvoshoz. A szülıkkel minden esetben egyeztet errıl, mégis 
elıfordulnak ilyen esetek. Az igazolatlan órák orvosi igazolása is gond lehet emiatt. 
 
Kovácsné Véber Eszter képviselı elmondja, hogy jövı tanévtıl bevezetik a digitális naplót, ott 3 
napon belül be kell írni, ha a tanuló hiányzott. Most még elıfordult, hogy a szülı több nappal, héttel 
késve vitte az igazolást az iskolába.  
 
Tóbel János polgármester köszöni a beszámolót, javasolja, hogy fogadják el. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 



Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

53/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Halimba, Nyirád, Szıc 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott közoktatási intézmény Halimbai Tagintézménye/ 
iskola 2011.évi mőködésérıl  készített beszámolót az elıterjesztés szerint. 
Határidı: azonnal,  Felelıs: Tóbel János polgármester. 

 
Tóbel János polgármester ismerteti az iskola tagintézmény-vezetı kérelmét a napközi 
csoportbontás kérelmezésérıl. Elmondja, hogy megszőnik szeptembertıl a rehabilitációs 
munkakörben való foglalkoztatási kötelezettség, a dolgozónak idén december 31-ig határozott idejő 
szerzıdése van. Véleménye szerint megoldható lesz a csoportbontás finanszírozása.  
 
Kérdés:  
Dr. Katona Éva Rozália képviselı kérdezi, hogy hol tudják elhelyezni a másik csoportot. 
Emlékeztet rá, hogy mindig pedagógus volt a napközisekkel korábban is.  
 
Válasz: 
Pálosiné Nagy Katalin iskola tagintézmény-vezetı véleménye szerint a két kisebb létszámú 
csoportot könnyebben el tudják helyezni. Fontos, hogy pedagógus végzettségő és gyakorlattal 
rendelkezı legyen a napközisekkel, hiszen komoly szakmai munkát kell végezni. Kéri a 
csoportbontás engedélyezését. 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy járuljanak hozzá a napközis csoportbontáshoz 
szeptembertıl.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

54/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Halimba, Nyirád, Szıc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája Halimbai Tagintézményében 2012/2013. 
tanévben kettı napközis csoportot mőködtessenek. 
Határidı: azonnal,  Felelıs: Tóbel János polgármester, és igazgató. 

 
Tóbel János polgármester ismerteti az iskola tagintézmény-vezetı másik kérelmét, mely a 
közösségi autó használatával kapcsolatos. Eszerint az Ajkáról bejáró 7 tanuló és egy pedagógus 
részére kívánják igénybe venni iskolabuszként a közösségi autót. Az iskolabuszra igénybe vehetı 
normatíva 280 eFt/év, a fenntartási költsége jelenleg ez alatt van. Véleménye szerint a pályázati 
támogatásból vásárolt közösségi autót ilyen célra is igénybe lehetne venni, de vállalták a fenntartást 
legalább 5 évre közösségi célokra. Gondot jelentene az autó ırzése, tárolása, és mindennapos 
használata, ami nagy lekötöttséget jelentene, hiszen így más célra nem igazán lehetne igénybe venni 
a községben. Kéri a képviselık véleményét.  
 
Hozzászólások: 
Pálosiné Nagy Katalin iskola tagintézmény-vezetı elmondja, hogy hét ajkai bejáró tanuló lenne 
szeptembertıl, fontos lenne, hogy a tanulólétszám megmaradjon. 
 
Vajai Sándor képviselı szerint próbálják meg, hogy vállalkozóval lehetne-e szerzıdni ilyen 
szállításra, mert fontos lenne, hogy a gyerekek ide járjanak. 
Csipszer András alpolgármester egyetért ezzel, ha a normatívába belefér, próbálják 
megvalósítani. 



Tóbel János polgármester javasolja, hogy a közösségi autót ne használják iskolabuszként, hanem 
kérjenek vállalkozótól ajánlatot. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

55/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy  
a.) a közösségi autót nem veszik igénybe iskolabuszként; 
b.) árajánlatot kér iskolabusz mőködtetése céljából. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: azonnal,  Felelıs: Tóbel János polgármester. 

 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı asszony 
idén augusztus 1-tıl nyugállományba vonul, a búcsúztatása az iskola tanévzáró ünnepélyén 
megtörtént. Ezúton a Képviselı-testület nevében is köszöni a hosszú évek munkáját Halimbán, 
hiszen egész pályafutását itt töltötte, végig az elsı munkahelyén dolgozott. Jó pihenést kíván 
részére és szeretettel visszavárják Halimbára. 
 
Pálosiné Nagy Katalin megköszönte a jókívánságokat és a testület ülésérıl eltávozott. 
 
3./ Beszámoló a Hársfa Óvoda intézményegység 2011. évi mőködésérıl 
     Elıadó: Kovács Attiláné óvoda intézményegység-vezetı helyettes 
 (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Kovács Attiláné intézményegység-vezetı helyettes ismerteti az óvoda tevékenységérıl készített 
beszámolót.  Elmondja, hogy az intézmény vezetését egy éve vette át, sok energiát fordított arra, 
hogy jó közösséget alakítsanak ki az óvodában a dolgozók körében, mivel több személyi változás 
történt. A szülıket sikerült megszólítania, sokan együttmőködtek és sok társadalmi munkát 
végeztek. Elmondható, hogy minden óvónı és dolgozó nagy energiával, ódaadóan végezte a 
munkáját és kialakult a dolgozói közösség is. Szeptembertıl bevezették a felmenı rendszerben 
történı oktatást, tehát egy óvónıi páros viszi végig a gyermekeket. A Zöld óvoda címet korábban 
elnyerték, az elmúlt tanévben is sokat tettek a környezet- és természetvédelemért, kiemeli a Föld 
napjának megünneplését és a gyermeknapot. Elmondja, hogy az új tanévtıl a Képviselı-testület 
döntése nyomán új társulásban kezdik meg a mőködést, a társulás minden tagóvodája vezetıivel 
tartja a kapcsolatot, akiket eddig is ismert. Újdonság lesz a teljesítményértékelés és a dajkák 
foglalkoztatásának megváltozott módja. A késıbbiekre tekintve fontosnak tartja, hogy az átalakult, 
nagyobb létszámú munkahelyi közösség jó legyen, az együttmőködést fenntartsák. İ a második 
családjának tekinti a közösséget. Kéri, hogy a csoportlétszám emelését, plusz 20 %-kal, támogassa a 
testület, hiszen így tudnak jövı tanévtıl mőködni.  
 
Tóbel János polgármester köszöni a beszámolót, javasolja, hogy fogadják el és a csoportlétszám 
emelését is.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

56/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Közoktatási Intézmény Hársfa 
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde 2011.évi mőködésérıl készített beszámolót az 
elıterjesztés szerint. 
Határidı: azonnal,  Felelıs: Tóbel János polgármester. 



a.) Óvodai maximális csoportlétszámok emelésérıl döntés  
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

57/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, Szıc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje közoktatási 
intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda tagintézményben, az 
óvodában, az óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérését + 20-20 %-kal a 2012/2013. 
tanévre a következık szerint:  
 II. csoport:  25 fı + 20 % 5 fı = 30 fı 
 III. csoport: 25 fı + 20 % 5 fı = 30 fı. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a 2012. augusztus 30. napjával létrejövı 
Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás gesztor Kislıd Község Önkormányzat polgármesterének és 
az intézmény igazgatójának. 
Felelıs: Tóbel János polgármester.   Határidı: azonnal. 

 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a nyirádi óvoda tagintézmény is kérelmezte a 
csoportlétszám emelését, javasolja, hogy fogadják el azt is hasonlóan.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

58/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, Szıc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje közoktatási 
intézmény nyirádi Nyitnikék Óvoda tagintézményben az óvodai kis-, középsı-, és nagycsoport 
maximális létszámtól való eltérését  a 2012/2013. tanévre a következık szerint:  
  Kiscsoport:    25 fı +  5 fı = 30 fı 
  Középsıcsoport:   25 fı +  5 fı = 30 fı 
  Nagycsoport:    25 fı +  5 fı = 30 fı 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a 2012. augusztus 30. napjával létrejövı 
Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás gesztor Kislıd Község Önkormányzat polgármesterének és 
az intézmény igazgatójának. 
Felelıs: Tóbel János polgármester.   Határidı: azonnal.  

 
4./ Ivóvíz-szolgáltatási szerzıdés és szennyvízcsatorna szolgáltatási elıszerzıdés elfogadása 
     Elıadó:  Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az elızı ülésen részletesen megvitatták a szolgáltatási 
szerzıdés kötésének szükségességét, a szolgáltatók megküldték a szerzıdés tervezetet, melyet a 
képviselık megkaptak. Véleménye szerit azzal, hogy az ivóvíz-szolgáltatási szerzıdést a DRV Zrt-
vel kötik meg, a szennyvíz-szolgáltatásit a Bakonykarszt Zrt-vel  a legoptimálisabb lesz a rendszer, 
és remélhetıleg a legolcsóbb is. Javasolja, hogy fogadják el a szerzıdéseket. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

59/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a községi közcélú ivóvíz-ellátó 
rendszer üzemeltetési  szerzıdés-tervezetet,  és elfogadja azt az elıterjesztés szerint;  



Kijelenti, hogy üzemeltetési szerzıdést köt az ivóvízellátó rendszer mőködtetésére a Dunántúli 
Regionális Víznő ZRt (Siófok, Tanácsház u.7.) üzemeltetı gazdálkodó szervezettel. 
Felhatalmazza a polgármestert, a szerzıdés aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: azonnal.  Felelıs: Tóbel János polgármester.     

 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

60/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a községi közcélú szennyvízcsatorna 
ellátó rendszer üzemeltetési  szerzıdés-tervezetet,  és elfogadja azt az elıterjesztés szerint;  
Kijelenti, hogy üzemeltetési szerzıdést köt a közcélú szennyvízcsatorna ellátó rendszer üzemeltetés  
mőködtetésére a Bakonykarszt Víz- és Csatornamő ZRt (Veszprém, Pápai út 41.) üzemeltetı 
gazdálkodó szervezettel. 
Felhatalmazza a polgármestert, a szerzıdés aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: azonnal.  Felelıs: Tóbel János polgármester.     

 
5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
     a.)  Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról  
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban, hogy 
nagy erıkkel folyik a munka. Az elızetes tervek szerint augusztus végére be is fejeznék az 
építkezést, ha a H2 átemelıre megkapják az áramot az EOn-tól.  
 
Hozzászólás: 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı szerint több helyen gond, hogy a felbontott úton, a Kossuth 
utcán átmenı forgalomban az autók nem tartják be a sebességkorlátozását, így a nagy sebesség 
miatt nagyon rázkódnak a házak. Félı, ha egy ház megreped, nem tudják megoldani a helyreállítást 
a kivitelezıvel.  
 
Vajai Gábor képviselı megerısíti ezt, elmondja, hogy a csatornafedeleket sem állították helyre 
mindenhol. 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a képviselıi javaslatokat már a múlt héten jelezte a 
kivitelezıknek, ígérték, hogy 1-2 napon belül megoldják a gondot, mert elkezdik az aszfaltozást. 
Folyamatosan sok egyeztetés történik a munkavégzés során, segítıkészek a kivitelezık. 
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
b.)  Tájékoztató a kommunális hulladékszállítási rendszerrıl 
    (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy tájékoztató kaptak a hulladékszállítási rend változásáról 
július 1-tıl, melyet a képviselık is megkaptak, a lakosság is kapott értesítést és hirdetményeket is 
kifüggesztettek. Az új lerakó megkapta a végleges engedélyt, a mőködtetés így már élesben 
történik. Fontos, hogy a lakosok a jelentsék be a szolgáltatónak, akár a hivatalon keresztül is, ha 
megváltozott a tárolóedényük mérete, és ne rakják ki a régi edényt, mert akkor az alapján fognak 
számlázni. 
A Képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 



c.)  Emlékházról szórólap készítésének megvitatása      (Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is lenne lehetıség az 
Emlékház és gyógynövényes kert bemutatására a Mővészetek Völgye programok idején. Javasolja, 
kérjenek árajánlatot prospektus, szórólap készítésére, az alapján döntsenek a készíttetésrıl. A 
látogatók közül is sokan keresnek a tankertrıl szórólapot.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

61/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy árajánlatot kér 
tájékoztató szórólap készítéséhez a Dr. Szalai Miklós Emlékház és gyógynövényes kertrıl. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: azonnal.  Felelıs: Tóbel János polgármester.     

 
d.)  Terület bérleti szerzıdés megszőntetésének jóváhagyása     (Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy Máté Gyula bejelentette, a Mekler és Máté Bt. nem 
kívánja tovább bérelni az önkormányzattól a temetı melletti területet más elfoglaltság miatt, június 
1-tıl felmondják a bérleti szerzıdést. A területet kiürítették, eredeti állapotban visszaadták. Kérte, 
az önkormányzat járuljon hozzá, hogy június 1-tıl ne kelljen a bérleti díjat megfizetni. Véleménye 
szerint járuljanak hozzá a felbontáshoz. Kéri a képviselık véleményét. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

62/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a tulajdonát képezı Halimba, 
Kossuth u. 041/4.hrsz-ú ingatlanból, a temetı melletti 120m2 alapterülető külterületi 
földrészletre vonatkozó bérleti szerzıdés felbontásához 2012.június 1-i hatállyal. A bérlı 
Mekler és Máté Bt (Halimba, Akácfa u.21. képviselı:Mekler Ágnes) a 2012. május 31-ig 
fennálló bérleti díj  tartozását köteles megfizetni.  
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: azonnal,  Felelıs: Tóbel János polgármester.     
 

e.)  Számítógép vásárlásáról döntés     (Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy tönkrement a hatéves számítógépe, a szerviz szerint 
adatvesztés is bármikor bekövetkezhet, javítani nem lehet gazdaságosan, a gép teljesen elavult. A  
napi munkában szükség van rá, két árajánlatot kért, kéri a képviselıket, járuljanak hozzá, hogy az 
olcsóbbat megvásárolhassák, az általános tartalék terhére. Az ára 106.893 Ft plusz áfa, összesen 
135.754 Ft. Ismerteti részletesen az árajánlatot.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

63/2012.(VI.27.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy vásárol 1 db 
Acer P6200 notebook számítógépet, elfogadja az MCS Computer Kft Ajka árajánlatát 106.893 
Ft + áfa = 135.754 Ft összeggel – az általános tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: azonnal,  Felelıs: Tóbel János polgármester.     



 
 
 
6./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
A Képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
Ezt követıen a polgármester megállapítja, hogy a következı napirendi pont tárgyalása személyiségi 
jogokat érint, ezért a Képviselı-testület a jegyzıkönyvvezetı részvételével az ülését zárt körben 
folytatja. 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
             Tóbel  János                 Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester                           körjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 


