
Ügyszám: 11/1-15/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 28-án 
16.00 órakor megtartott üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester,  
   Vajai Gábor önkormányzati képviselő 
   Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 
   Vajainé Szíjártó Margit önkormányzati képviselő 
 
Összesen:             4 fő képviselő-testületi tag 
 
Később érkezett:       Csipszer András alpolgármester 
              Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
 
Hiányzó:              Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő  
   
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László címzetes főjegyző 
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető  
Vajai Anett szociális ügyintéző  

 
Tóbel János 
 
Köszönti Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
 
Napirend előtti ügyek 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
jelentést elfogadja és meghozza az alábbi határozatát:  
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98/2013. (XI.28.) Kt. határozat 

 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-           
testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést elfogadja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
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: 
 

99/2013. (XI.28.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 
1. A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet 

megalkotása  
                    Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2. A köztisztviselők egyes juttatásairól és 
támogatásairól szóló    önkormányzati rendelet 
megalkotása  

                    Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
Halimbai Kirendeltségének köztisztviselőivel 
szemben támasztott hivatásetikai alapelvek 
meghatározása  

                   Előadó: Tóbel János polgármester 
 

4. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó 
beiskolázási körzethatár tudomásul vétele 

      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
5. Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

alaptőkéjének emelésében való részvételről  
      Előadó: Tóbel János polgármester 



 3

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
6. Szociális ellátás iránti kérelem elbírálása  
      Előadó: Tóbel János polgármester 

 
7. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójának elbírálása  

      Előadó: Tóbel János polgármester 
 

8. Szociális célú tűzifa juttatásának elbírálása  
      Előadó: Tóbel János polgármester 
 

                                    ZÁRT ÜLÉS VÉGE 
 

9. Interpellációk, képviselői kérdések, 
bejelentések  

 
1. A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet megalkotása  

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
A talajterhelési díjat kell a Környezetvédelmi Alapba helyezni és innét lehet környezetvédelmi 
célokra elkölteni.  
 
Köszönti az ülés közben érkezett Csipszer András alpolgármester és Vajai Sándor 
önkormányzati képviselő urakat. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjainak létszáma 6 főre változott.  
 
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: 

 
12/2013. (XI.29.) rendelet 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzat Környezetvédelmi 
Alapjáról 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 
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2. A köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

Tóbel János 
 
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: 

 
13/2013. (XI.29.) rendelet 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a köztisztviselők egyes juttatásairól és 
támogatásairól 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 

 
3. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségének köztisztviselőivel 

szemben támasztott hivatásetikai alapelvek meghatározása  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Igyekszik mindenki végezni a munkáját, hogy ennek megfeleljen, mindenki belső késztetésnek 
érzi, hogy normálisan és tisztességgel végezze a munkáját.  
 
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 az alábbi határozatát:  
 

100/2013. (XI.28.) Kt. határozat 
 

                     Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
Halimbai Kirendeltségének köztisztviselőivel 
szemben támasztott hivatásetikai alapelvek 
részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás 
szabályait a határozat mellékletében foglaltak 
szerint állapítja meg. 
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                     Határidő:      a szabályzat megismertetésére: 
azonnal 

                     Felelős:          munkáltatói jogkör gyakorlója 
 
4. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó beiskolázási körzethatár tudomásul vétele 
      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Halimba vonatkozásában a tagintézmény elnevezése kiemelésre került. Még mindig egy 
intézményként működik a nyirádival attól függetlenül, hogy nem Halimba tartja fent.  
 
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 az alábbi határozatát:  
 

101/2013. (XI.28.) Kt. határozat 
 

Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprémi Kormányhivatal által 
megküldött és a 2014/2015. tanévre javasolt 
beiskolázási körzethatárok tervezetét 
megtárgyalta és tudomásul veszi, hogy Halimba 
község teljes közigazgatási területe a Nyirádi 
Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai 
Miklós Tagintézménye (8452 Halimba, Petőfi S. 
u. 39.) beiskolázási körzetéhez tartozik. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a testület döntését tartalmazó határozatot a 
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak és Nyirád 
község polgármesterének küldje meg. 
 

  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
5. Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. alaptőkéjének emelésében való részvételről  
      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Sem a 10.000 Ft-tal, sem a 70.000 Ft-tal lényegesen az önkormányzatnak nem változna a 
szavazati aránya, nem javasolja a részvételt.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát:  

 
102/2013. (XI.28.) Kt. határozat 
 

  Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
alaptőkéjének emelésében nem kíván részt venni.  

  
  A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 

határozatáról a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t 
értesítse. 

 
  Felelős:          polgármester 
  Határidő:      azonnal  

 
9.Interpellációk, képviselői kérdések, bejelentések 
 
Tóbel János 
 
A „Közösségi tér fejlesztése Halimba” címmel azt Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez 
benyújtott pályázaton nyertek. A fahasogató gép megérkezett. 
 
Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület által „Együtt a Közös Gazdasági Jövőért Halimbán” 
címmel benyújtott LEADER pályázat esetében az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy 
az Egyesület részére a pályázat megvalósításának költségeit előfinanszírozza. Ebben az évben 
elkészülne a színpad, januárban kerülne rá fedés.  
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 16.50 órakor bezárja. 
 

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


