
 
Ügyszám: 11/1-4/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én 16.00 
órakor megtartott üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester 
   Vajai Gábor, Vajai Sándor, 
   Vajainé Szíjártó Margit,  
 
Összesen: 5 fő képviselő-testületi tag 
 
Ülés közben érkezett: Dr. Katona Éva Rozália,  
 
Hiányzó: Kovácsné Véber Eszter 
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László jegyző 
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető  
Vass Szilvia a Pénzügyi Iroda ügyintézője 
 
Tóbel János 
 
Köszönti Halimba  város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Javasolja, hogy a meghívó szerinti 2. napirendi pontot vegyék le a napirendről, helyette 2. 
napirendi pontként tárgyalja a „Szennyvízcsatorna pályázat lezárásához szükséges 
könyvvizsgálói megbízással kapcsolatos döntés” tárgyú napirendet. Valamint 4. napirendi 
pontként vegye fel a „Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás 2012. évre vonatkozó 
pénzügyi elszámolásának elfogadása” tárgyú napirendi pontot.  
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott módosítással együtt. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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35/2013. (IV.29.) Kt. határozat 
 
Halimba város Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. Halimba Község Önkormányzata 2012. évi 

mérlegbeszámolója, 2012. évi zárszámadása, 
valamint beszámoló a 2012. évi adóbevételek 
alakulásáról 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2. Szennyvízcsatorna pályázat lezárásához 
szükséges könyvvizsgálói megbízással 
kapcsolatos döntés 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3. Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM 
rendelet keretében meghirdetett, egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztések támogatására  
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

4. Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évre vonatkozó pénzügyi 
elszámolásának elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
5. Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 

ZÁRT ÜLÉS VÉGE 
 

6. Interpellációk, képviselői kérdések, 
bejelentések 

Napirend 
 
1. Halimba Község Önkormányzata 2012. évi mérlegbeszámolója, 2012. évi 

zárszámadása, valamint beszámoló a 2012. évi adóbevételek alakulásáról 
 Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
A tavalyi év egy nyugodt gazdálkodást mutatott, biztonsággal tudtak működni. Az adóbevételek 
is jórészt befolytak, kivéve az iparűzési adónál egy nagyobb tétel, amit a MAL Zrt. nem fizetett 
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be. Lehet látni végig a vagyoni elemeket, tiszta és átlátható az anyag. Felhalmozási bevételeik 
emelkedtek.  
 
Köszönti az ülés közben érkezett Dr. Katona Éva Rozália képviselő asszonyt.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

36/2013.(IV.29.) Kt. Határozat 
 

1. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2012. évi önkormányzati 
egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi 
jelentését, pénzmaradvány kimutatást 
jóváhagyja.  

 
2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, 

hogy gondoskodjon az egyszerűsített 
beszámoló közzétételéről.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, 
hogy a zárszámadásról szóló rendelet teljes 
szövegét az önkormányzat honlapján tegye 
közzé.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 31.  
 

4. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2012. évi adózásról és az 
adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót 
elfogadja, megbízza a polgármestert, hogy az 
adókból származó bevételek összegéről a 
lakosságot tájékoztassa.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 31-ig  

 
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 
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7/2013.(IV.30.) rendelet 
 

Halimba város Önkormányzata képviselő-
testülete Halimba Község Önkormányzata 2012. 
évi költségvetésének végrehajtásáról egy 
olvasatban rendeletet alkot. 

A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 
helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.  
 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
2. Szennyvízcsatorna pályázat lezárásához szükséges könyvvizsgálói megbízással 

kapcsolatos döntés 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Az elmúlt ülésen döntöttek, hogy három céget keresnek meg, a „PRODFOR” Kft-t, a T.A. Audit 
Kft-t, valamint a SIGNATOR Audit Könyvvizsgáló Kft-t. Tőlük kértek árajánlatot. Ez egy kötött 
forma, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előírja, hogy szennyvízcsatorna beruházásához milyen 
kritériumok szerint kell megvizsgálni a pályázati és könyvviteli dokumentációt. Ezt a formát 
megküldte mind a három cégnek, hogy ennek ismeretében adjanak ajánlatot a könyvvizsgálatra. 
A SIGNATOR Kft. 500.000 Ft+ÁFA-s ajánlatot adott, az 635.000 Ft. A T.A. Audit Kft. 650.000 
Ft+ÁFA-s ajánlatot adott, a „PROFOR” Kft. pedig 600.000 Ft+ÁFA-s ajánlatot, ami 762.000 Ft-
ot jelent. Előzetesen összevetve a SIGNATOR Audit Kft. adta a legalacsonyabb árajánlatot. 
Javasolja, hogy ezt az ajánlatot fogadják el.  
 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

37/2013.(IV.29.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szennyvízcsatorna beruházás pályázati 
eljárásának lezárásához szükséges könyvvizsgálói 
feladatok ellátásával a SIGNATOR Audit 
Könyvvizsgáló Kft. bízza meg.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 8.  
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3. Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet keretében meghirdetett, egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Három célra lehetett pályázni, egyik a kötelező önkormányzati feladatokra – ebbe beletartozik az 
óvodai nevelés-oktatás, hozzá kapcsolódó étkeztetés is -, a második kategóriában óvodai és 
iskolai sportlétesítmények támogatására, a harmadik pedig a települési közbiztonság 
támogatására. Az első kategóriában szeretnének pályázni, maximum 30.000.000 Ft támogatási 
összeg nyerhető el, a második kategóriában, a sportra 20.000.000, a közbiztonságra pedig 
maximum 10.000.000 Ft, ami elnyerhető összeg. Javaslatuk szerint azért kellene az óvodára 
pályázni, mert az óvoda szakaszos felújítása megkezdődött már 2005. évben, akkor a 
nyílászárókat cserélték ki, 2009-ben a belső felújítás történt meg, majd 2010-ben a tető felújítását 
végezték el. Az utolsó kettő szintén a belügyminisztériumnak hasonló pályázata volt akkor. Jó 
lehetőség kínálkozik itt, hogy talán a rég áhított konyhabővítést is meg tudnák ebből valósítani, 
valamint szükséges lenne az épületnek a teljes külső hőszigetelése, a homlokzat színezése és 
akkor ez az intézmény teljes egészében rendben van. Azáltal, hogy az óvodát társulásban tartják 
fenn Bakonyvölgye Óvoda néven így most két pályázat benyújtását kell megvalósítani, mert az 
óvoda konyha működtetésére Halimba Község Önkormányzatának van joga és engedélye. Mivel 
az óvodai nevelés részt viszont a társulás tartja fenn és Kislőd a gesztor, hasonlóan, mint az 
elmúlt két alkalommal, ott Nyirád nyújthatta be az óvodájukra a pályázatot, most Kislőd aki 
benyújthatja ezt a pályázatot. A támogatásból 23.503.300 Ft lenne ami a teljes bővítést 
tartalmazná, és 3.506.000 Ft értékben szereznének be eszközöket az óvodához, két darab főző 
üstöt, egy elektromos sütő-pároló berendezést, egy szeletelő gépet, valamint egy ipari 
páraelszívót az üstök fölé. Így olyan méretre – 300 főre – tudnák a kapacitását bővíteni az 
óvodának, hogy az iskolai étkeztetést is képes lenne az óvodai főzőkonyha vinni. Így az óvodai 
konyha bővítésnél a teljes támogatási igény 27.009.300 Ft. A rendelet biztosítja Halimbának és 
minden olyan önkormányzatnak, aki nem részesült adósságkonszolidációban, hogy 100%-os 
mértékű a támogatás. Ennek a pályázatnak még az az előnye a többihez képest, hogy 
előfinanszírozott, ami azt jelenti, hogy a miniszter június 1-jéig dönt, a döntéshez képest 10 
napon belül kötnek szerződést, tehát június 10-ig és a szerződés megkötéséhez képest 10 napon 
belül pedig a számlára utalják a pénzt. Ezt a támogatási összeget 2014. június 30-áig kell 
felhasználni és addig pénzügyileg is el kell számolni a pályázatot. Ehhez kapcsolódna az óvoda 
többi részének a külső homlokzati felújítása és a Rákóczi utca felöli bejáratnak a terv szerinti 
elkészítése, felújítása egy előtetővel és annak a lépcsőnek az elbontása, majd egy új készítése. 
Ennek az összege 6.874.880 Ft, ezt a pályázatot pedig Kislőd önkormányzata fogja benyújtani.  
 
Dr. Katona Éva Rozália 
 
Kérdezi, hogy mi a pályázat benyújtásának határideje és ki fogja elkészíteni a pályázatot? 
  
Tóbel János 
 
Május 2-a a pályázat leadási határideje. Ez egy viszonylag egyszerű dokumentáció, Tóth Gergely 
dolgozik rajta, az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalban, ezeket az adatokat már elküldte. A 
testületi határozat szükséges hozzá. Átküldték e-mail-ban az árajánlatot is, az építési munkához, 
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ezt is be kell adni. Május 2-áig fel kell tölteni az adatokat és kinyomtatva két példányba el kell 
küldeni az államkincstárnak. Ezt fogják majd elbírálni.  
 
Csipszer András 
 
Mekkora a keretösszeg? Azt lehet tudni? 
 
Tóbel János 
 
Az országos keret 700.000.000 Ft, tehát minimális. Aki ilyen célra európai uniós támogatásban 
már részesült más forrásból, nem is pályázhatnak. Mindenképpen meg kell próbálni.  
 
Csipszer András 
 
Az árak mostani árajánlatok alapján készültek? 
 
Tóbel János 
 
Igen, frissítve vannak. 
Az első helyre teszik az építést, és második helyre az eszközbeszerzéseket. A kislődi pályázatnál 
abba maradtak, hogy a falvakat, a tagintézményeket névsor szerint vegyék fel. Bakányjákó, 
Halimba és Városlőd lesz sorba. Mindegyik a sajátján belül beírja, hogy mit szeretne. Az első 
számú a hőszigetelés, ha jó, akkor mehet a járda és a lépcső is. Benne lehet az is, hogy Halimba 
nem kap.  
 
Csipszer András 
 
Ha 700.000.000 Ft a teljes összeg, akkor nem tudja, hogy mekkora esély van erre. A 
közbiztonság is nagyon fontos lenne.  
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel az első határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 
 

38/2013.(IV.29.) Kt. határozat 
 
1. Halimba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 8/2013.(III.29.) BM 
rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a 
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása cél 
keretében Bakony-völgye Óvoda Halimbai 
Egységes Óvoda-bölcsőde Tagintézménye, 
8452 Halimba, Bányász utca 18. óvodai 
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főzőkonyha bővítésre és konyhai eszközök 
beszerzésére vonatkozólag. A pályázat 
benyújtásával elnyerni kívánt támogatás 
összege 26.042.327 Ft. A rendelet értelmében 
azon település amelyik nem részesült 
adósságkonszolidációban 100%-os intenzitású 
támogatásra jogosult, így Halimba Község 
Önkormányzata 0 Ft önerőt biztosít.  

 
         Intézmény        Támogatás       Saját forrás        Összesen 
Bakony-völgye Óvoda 
Halimbai Egységes Óvoda-
bölcsőde Tagintézménye, 8452 
Halimba, Bányász utca 18. 
konyha bővítés és konyhai 
eszköz beszerzés 

26.042.327 0 26.042.327 

Összesen 26.042.327 0 26.042.327 
 

2. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázatok 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye. 

 
Felelős: polgármester 
Határiőd: 2013. május 2.  
 

Szavazásra teszi fel a második határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

39/2013.(IV.29.) Kt. határozat 
 
1. Halimba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 8/2013.(III.29.) BM 
rendelet alapján felkéri Kislőd Község 
Önkormányzatát, hogy a kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása cél keretében Bakony-
völgye Óvoda Halimbai Egységes Óvoda-
bölcsőde Tagintézménye, 8452 Halimba, 
Bányász utca 18. óvoda épület külső 
hőszigetelésére, hátsó lépcső felújítására 
nyújtsa be a pályázatot. A pályázat 
benyújtásával elnyerni kívánt támogatás 
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összege 6.531.136 Ft. A rendelet értelmében 
azon település amelyik nem részesült 
adósságkonszolidációban 100%-os intenzitású 
támogatásra jogosult, így Halimba Község 
Önkormányzata 0 Ft önerőt biztosít.  

 
         Intézmény        Támogatás       Saját forrás        Összesen 
Bakony-völgye Óvoda 
Halimbai Egységes Óvoda-
bölcsőde Tagintézménye, 8452 
Halimba, Bányász utca 18. 
Nevelési rész külső homlokzati 
hőszigetelés, hátsó bejárati 
lépcső felújítása  

6.531.136 0 6.531.136 

Összesen 6.531.136 0 6.531.136 
 

2. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázatok 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 2.  

 

4. Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás 2012. évre vonatkozó pénzügyi 
elszámolásának elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 
 

40/2013.(IV.29.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évre 
vonatkozó pénzügyi elszámolását elfogadja.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy a 198.502 Ft összegű finanszírozási hiány 
átutalásáról a Nyirádi Önkormányzat számlájára 
haladéktalanul gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 31.  
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A 5. napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, mely külön jegyzőkönyvet 
képez.  
 
6. Interpellációk, képviselő kérdések, bejelentések 

 
Tóbel János 
 
Nyert a kultúrpályázatuk, 4.947.000 Ft összeget nyertek. Még szerződést nem kaptak belőle, de 
elvileg június 1-jétől indul a program. Ez is 100%-os támogatás.  
A háztáji gazdálkodással kapcsolatban március 4-én volt egy megkeresés a Vidékfejlesztési 
Minisztériumból. Elküldték a megfelelő adatokat, amiket kértek.  
Vetőburgonyát ajánlanak fel a községek számára.  
 
Vajai Gábor 
 
Aki kertészkedik, annak már földben van a krumpli.  
 
Csipszer András 
 
Meg kell kérdezni, hogy van-e rá igény.  
 
Tóbel János 
 
Ha úgy döntenek, hogy foglalkoznak vele, akkor kérné a képviselők segítségét is.  
 
Vajai Gábor 
 
Akit ellenőrizni lehet és aki a nevét is adja ehhez, nem sokat találnának, a részvételt a programba 
nem javasolja. 
 
Tóbel János 
 
Felmérik van-e érdeklődés, és esetleg később visszatérnek a kérdésre. 
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 17.35 órakor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
       Tóbel János      Dr. Jáger László 
                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 
 
 
 


