
Ügyszám: 11/1-16/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 3-án 
16.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

 
Ülés helye: Művelődési Ház Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester,  
   Vajai Gábor önkormányzati képviselő 
   Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
   Vajainé Szíjártó Margit önkormányzati képviselő 
 
Összesen:             4 fő képviselő-testületi tag 
 
 
Hiányzó:              Csipszer András alpolgármester 
   Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 
   Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő  
 
Lakosság részéről:     14 fő  
   
Tóbel János 
 
Köszönti Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testületét, Loránd György r. alezredes 
osztályvezető, Timár Krisztián r. őrnagy alosztályvezető, Pósa Dénes r. tzls. körzeti megbízott 
urakat, valamint a lakosság részéről jelen lévő állampolgárokat.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
 
 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet és a közmeghallgatás résztvevőit, hogy 3. napirendként 
„Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről, tájékoztató a 2014.évi 
tervekről” címmel a lakosságot kívánja tájékoztatni. Ezeket a témaköröket a képviselő-testület 
már megtárgyalta, így ez szavazást nem igényel.  
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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106/2013. (XII.3.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete közmeghallgatásának napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

1. Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről 
                    Előadó:  Loránd György r. alezredes osztályvezető 
 

2. Tájékoztató a község környezetvédelmi helyzetéről 
                    Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
teljesítéséről, tájékoztató a 2014. évi tervekről  

                   Előadó: Tóbel János polgármester 
 

 
1. Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Loránd György r. alezredes, osztályvezető 
 
Loránd György  
 
2013. november 16-án került sor az állománytábla módosítására. A segélyhívások a Veszprém 
Megyei Rendőrkapitányságra érkeznek. Halimba község közbiztonsága jónak mondható. 2013. 
évben 10 bűncselekmény történt, abból 5 lopás. Kéri a jelenlévőket, ha valami gyanúsat 
észlelnek, haladéktalanul jelezzék a rendőrség felé. Kérdőívek segítségével mérik fel, hogy mit 
gondolnak az állampolgárok a rendőrség munkájáról. Iskolában, óvodában előadásokat tartanak 
áldozatvédelmi és bűnmegelőzési témában. Halimba egy „átmenő” település. Kéri, amennyiben 
házalók jelennek meg, azonnal jelentsék a rendőrség felé. 
 
Timár Krisztián 
 
A házalók megjelenésére hívja fel a figyelmet. Amennyiben edény vagy paplan árus személyek 
jelennek meg a településen, kéri, hogy jelezzék. Ezt tulajdonképpen egy fedő tevékenység, 
ezáltal jutnak be az állampolgárok otthonába. Közterületen csak abban az esetben történhet 
árusítás, ha ahhoz az önkormányzat hozzájárul. 
 
Vajai Sándor Halimba, Ady E. u. 9. 
 
Nagyobb figyelmet kellene fordítani a gyorshajtókra. Megfigyelte, hogy egy rendszámot három 
autóra is feltettek. Gond van az Ady Endre utcában a parkolással. 
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Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
 
Véleménye szerint Pósa Dénes körzeti megbízott úrnak mindig jelen kellene lennie a 
településen. Lazul a fegyelem, ha nincs itt. A tulajdonosok össze-vissza állnak az autókkal. Nem 
megfelelő a rakodás, parkolás. A káposztás kert alatt már nincs akácfa, a víztorony fele már 
minden fa le van vágva. Hogy védje meg az állampolgár a magántulajdonát, ha ilyen törvények 
vannak? 
 
Loránd György  
 
Egy traffipaxon két település osztozik Ajka és Pápa. Halimbán eddig nem történt közlekedési 
baleset. Mindig, mindenhol nem tudnak ott lenni. Inkább ott vannak jelen, ahol több a 
közlekedési baleset Ezek a berendezések éjszakai sebességmérésre nem alkalmasak. Tájékoztatja 
Vajai Sándor Halimba, Ady E. u. 9. szám alatti lakost, hogy azzal a személlyel szemben, aki a 
rendszámokat váltogatta intézkedést foganatosítottak. Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
urat tájékoztatja, hogy a körzeti megbízott csak indokolt esetben van elvonva a településről, de 
figyelembe kell venni, hogy hol milyen feladat van. A jogos védelmi helyzetet kitágították. A 
támadást bármivel el lehet hárítani, akár az élet kioltására alkalmas eszközzel is. Amennyiben 
valaki kutyával védi a magánterületét, mindig fel kell tüntetni, hogy a magánterületét harapós 
állat védi. 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
tájékoztatót elfogadja és meghozza az alábbi határozatát:  

 
107/2013. (XII.3.) Kt. határozat 
 

                     Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Halimba község közbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámolót elfogadta. 

 A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Ajkai 
Rendőrkapitányságnak és a körzeti megbízottnak a 
település érdekében kifejtett tevékenységéért. 

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 
határozatát az érintett szervezet részére küldje meg. 

 
 Felelős:         polgármester 
 Határidő:     2013. december 18. 
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2. Tájékoztató a község környezetvédelmi helyzetéről 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Ismerteti a település környezetvédelmi állapotát. Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 
Vajai Sándor Halimba, Ady E. u. 9. 
 
Az 1.650 Ft és a 1.092 Ft-os csekkes befizetési határideje iránt érdeklődik. 
 
Tóbel János 
 
Az 1.650 Ft-os csekkes feladási határideje december, a 1.092 Ft-os csekkek feladási határideje 
pedig március hónap. 
 
Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
 
Az Ady Endre utcában nem folyik el a víz, az árok nincs kitisztítva. Az Arany János utcában az 
egyik ingatlan tulajdonos jelezte, hogy nem tudnak bejárni, mert nem megfelelően betonozták 
vissza a kapubejáró előtti szakaszt. 
 
Dr. Jáger László 
 
Helyszíni bejárásra ki fognak jönni az építési osztályról a kollégák. Ami nem garanciális, azt az 
önkormányzatnak kell fizetnie.  
 
Tóbel János 
 
A Kossuth utca – Petőfi utca torkolat északi oldalán (Pápaiék előtt) lévő buszöbölnél 
megsüllyedt a burkokat, a padka magas. Jelenleg a költségvetés nem teszi lehetővé, hogy a 
hibákat kijavítsák. A holnapi nap folyamán a közhasznú munkásokat ki fogják az árkot 
takarítani.  
 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
tájékoztatót elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát:  
 

108/2013. (XII.3.) Kt. határozat 
 

                     Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a község környezetvédelmi helyzetéről szóló 
tájékoztatót. 
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3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről, 

tájékoztató a 2014. évi tervekről  
      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Ismerteti a beszámolót. Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
 
A kommunális adó fizetése iránt érdeklődik. Képviselőként közli, és megerősítést kér, 
hogy csak azok kapnak mentességet az adófizetés alól, akiknek nincs tartozásuk a 
közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban. 
 
 
Tóbel János 
 
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd a közmeghallgatást 17.30 órakor 
bezárja. 
 

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


