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Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

beszámolója a

2011-2014. évekre szóló

Gazdasági Programról

A község működőképességének megőrzése érdekében 2011-2014. években takarékos gazdálkodást folytattunk, 
melynek eredményeképpen az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait elláttuk, de a 4 éves ciklus alatt 
jelentős szerkezeti változások történtek: 

1./ Az Önkormányzat a takarékosabb gazdálkodás, valamint pénzügyi helyzetének egyre kedvezőtlenebb 
alakulása miatt 2013. január 1. napjától az általános iskolai feladatok ellátását működtetésre átadta a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, ezzel megszüntetve a 2006. szeptember 1-jén 3 község 
közreműködésével létrejött Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulást.

2./ A jogszabályi változások miatt 2013. január 1. napjától megszűnt a Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek által 
fenntartott Körjegyzőség és Ajka, Halimba, Öcs önkormányzata feladatainak ellátását az Ajkai Közös 
Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosítja, Halimba, Öcs önkormányzatának feladatait az Ajkai Közös 
Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltsége látja el.

3./ Az óvodai nevelés ellátásának kötelező feladatát 2012. augusztus 30. napjáig a Nyirád Község Önkormányzata 
gesztorságával oldottuk meg, 2012. augusztus 31-ével társult formában működött a Bakonyvölgye Óvoda, 2013. 
július 1. napjától pedig önálló intézményként a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde keretein belül oldja 
meg az Önkormányzat.

A település gazdasági helyzete

                    Az önkormányzat vagyonának alakulása:        adatok eFt-ban

Az Önkormányzat vagyona az elmúlt időszakban 482 503 000 Forinttal növekedett, mely oka, hogy a sikeres 
vagyongazdálkodási politika kialakításával pályázati forrásokat igénybe véve, valamint saját önerőből 
fejlesztéseket tudott megvalósítani.

Az Önkormányzat 2012. évben a faluközpont felújításhoz 15 millió forint fejlesztési célú hitelt vett fel, a pályázat 
„előfinanszírozása” miatt, melyből adott évben 5 millió forintot törlesztett, a következő évben pedig a fennálló 
tartozás is kifizetésre került.
2013. évben a működőképesség fenntartása érdekében az önkormányzat ÖNHIKI pályázatot nyújtott be az 
iparűzési adóalapban bekövetkező változás hatásainak kiküszöbölésére a BM-hez. Az elnyert 11.300 eFt-ot 
működési kiadásokra fordítottuk.

A Víziközmű Társulat megszűnésével a Társulat adósságát a Halimbai Önkormányzat vállalja át, melynek összeg 
kb. 13 millió forint lesz.

 

Időpont 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.12.31. 
Összeg 398 924 442 024 840 584 881 427 

Orsós Sándor képviselőjelölt bemutatkozója: 

Tisztelt Halimbai lakosok!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzak Önöknek, akik még nem ismernek. 
Orsós Sándornak hívnak, 1964. november 23-án születtem Ajkán. Iskolás éveimet az ajkai Vörösmarty iskolában 
végeztem. 1983 -2011-ig a Bakonyi Bauxitbányánál dolgoztam, mint vájár. Sok helybeli onnan ismer. 2011-től, mint 
nyugdíjas élem napjaimat. 1988-tól lakom Halimbán. Azért kérem bizalmukat, mert tudom és hiszem, hogy jobbá lehet 
tenni a falu életét. A fiatalok helyben tartása a célom, ezzel megakadályozni a falu elöregedését. 
További jó erőt és egészséget kívánok!
 Tisztelettel:                         Orsós Sándor

Tisztelt Halimbai lakosok!

Halimbán töltöttem a gyerekkoromat, Pápán érettségiztem, majd Szegeden szereztem két 
diplomát.
Biológia-fizika szakos tanári, valamint református vallástanári végzettséggel rendelkezem. 
Német középfokú nyelvvizsgám van, angolul jól olvasok. A múlt évben gyógynövénytermesztői és 
fűszernövény-termesztői tanfolyamot végeztem.
A Dr. Szalai Miklós Általános iskolában dolgozom. Fontosnak tartom, hogy tanítványaink 
megismerjék lakóhelyünk értékeit, gyógynövényes hagyományainkat. Ismerjék meg a 
bennünket körülvevő természetet, szépségeit és a környezetvédelem fontosságát, nem csak 
elméletben, hanem gyakorlatban is. 
Férjem dr. Kovács Kálmán Árpád, történész. Tizenöt éve vagyunk házasok, öt lányunkat 
neveljük. Jelenleg legkisebbel, Abigéllel vagyok itthon, és élem a nagycsaládos édesanyák kissé 
fárasztó, ugyanakkor rendkívül örömteli életét. Boldogsággal tölt el, hogy a gyerekeim Halimbán, 
nyugodt helyen, szép környezetben, támogató közösségben nőhetnek fel, ahol minden lehetőség 
adott a tanuláshoz, sportoláshoz, kikapcsolódáshoz.
Véleményem szerint Halimba számára fontos fejlődési irányt jelent a turizmus, ezért az elmúlt négy évben képviselői 
feladataim mellett nagy hangsúlyt fektettem Halimba és a Szalai Miklós Gyógynövény Tankert és Oktatóközpont 
népszerűsítésére különböző turisztikai rendezvényeken, Utazás Kiállításon.  Az emlékházban és a tankertben gyakran vezetek 
csoportokat is, valamint szükség esetén támogatom az itt dolgozók munkáját.

Kedves halimbai választópolgárok! Ezúton is szeretném megköszönni eddigi támogatásukat. Köszönöm, hogy részese lehettem 
Halimba elmúlt négyévi fejlődésének. Kérem, szavazatukkal támogassanak az október 12-i önkormányzati választáson is!

  
              

  Kovácsné Véber Eszter

Kovácsné Véber Eszter képviselőjelölt bemutatkozója: 

Földiné Bellai Orsolya képviselőjelölt bemutatkozója: 

Földiné Bellai Orsolya vagyok, 38 éves, 10 éves hármas ikrek édesanyja, lassan 10 éve halimbai 
lakos. Sokan ismernek itt a faluban, hisz hordtam szociális ebédet, szépítgettem az Emlékházat, 
és jelenleg a helyi iskolában dolgozom pedagógiai asszisztensként. Tagja vagyok a szülői 
munkaközösségnek is. Két felsőfokú szociális végzettségem van, nemcsak a szakmám, hanem az 
életfilozófiám is az emberekkel való kapcsolat, segítés, megsegítés. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Halimba-Nyirád- Szőc csoportjának vezetője vagyok.  Igyekszem minden 
ember gondjával, problémájával külön-külön foglalkozni. Akik ismernek, tudják, hogy bátran 
fordulhatnak hozzám gondjaikkal, problémáikkal. Mindig kész vagyok segíteni, megoldást 
találni. Idén arra az elhatározásra jutottam, hogy indulni szeretnék az önkormányzati 
képviselőválasztáson, mert igenis nagy szükség van a testületben egy szociális beállítottságú 
emberre, aki nemcsak látja az emberek gondjait, hanem kész szót is emelni az érdekükben. Talán 
nincs olyan ismert nevem a faluban, mint másoknak, és a szüleim sem ebben a faluban éltek, de 
én már ide tartozónak érzem magam, és csapatommal folyamatosan a falu közösségéért 
tevékenykedünk. Munkásságunk nem merül ki a ruha- és élelmiszerosztásban, segítünk a 
különböző gyermektáboroztatásokban, kézműves foglalkozásokban. Vallom, hogy a segítségnek 
nem mindig pénz formájában kell érkeznie, és néha egy mosoly, egy jó beszélgetés is segít az 
embernek, hogy ne lássa olyan megoldhatatlannak saját problémáját, ne érezze magát magányosan!! Az egész világ felgyorsult, 
rohan, és hogy lépést tartsunk, hát rohanunk mi is. Nem érünk rá se magunkkal, se másokkal foglalkozni. Ezt én nem tudom 
elfogadni! Munka, család, háztartás, kert, állatok stb. mellett is jut időm másokat meghallgatni, és van energiám megoldásokat 
keresni! Szinte mindig mosolygok, megkeresem a rossz dolgokban is a jót! Mert csak így lehet, és kell élni, nem keseredhetünk 
meg, hisz példák vagyunk egy felcseperedő generáció szemében. Szavazzanak nekem bizalmat, hogy bizonyíthassam 
rátermettségem. Köszönöm. 
                 Földiné Bellai Orsolya



  A költségvetési kiadások alakulása          adatok eFt-ban

A táblázat tartalmazza az önkormányzat és intézményei kiadásainak 4 évi alakulását. A személyi juttatások, és 
járulékaik változása az intézmények átszervezése miatti létszám változások miatt mutatják a hullámzást. A 
felhalmozási kiadások nagyfokú változása pedig a beruházások és felújítások kiadásainak a függvénye.

Bevételek:
  A költségvetési kiadások alakulása          adatok eFt-ban

2013. évben az állami támogatások feladat finanszírozás alapján kerülnek felosztásra az önkormányzatokhoz, ezt 
mutatja a közhatalmi bevételek és a költségvetési támogatás változása. A közhatalmi bevételek összegének 
csökkenése a befolyt gépjárműadó 60%-ának elvonásából, a működési bevételek csökkenése pedig a magánszemélyek 
kommunális adókedvezményéből, és az iparűzési adó csökkenéséből adódik. A felhalmozási bevételek mutatják az 
elnyert pályázatok összegét. 

Beruházások, felújítások:

2011-2014. években az önkormányzat jelentős pályázati összegeket tudott fordítani a község, valamint az 
intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére a gazdasági program célkitűzéseit figyelembe véve. Az alábbiakban 
bemutatott beruházásokon kívül több jelentős kisebb pályázatban is részt vettünk: ilyenek az „Itthon vagy – 
Magyarország szeretlek” programsorozat, az évente támogatott Tűzifa pályázat, melyből rászoruló családok téli 
tűzifa ellátását tudjuk támogatni, valamint ezen célcsoport számára részt vállalunk a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány EU élelmiszersegély program pályázatában.
A községgazdálkodás és a zöldterület gazdálkodás feladatait a Munkaügyi Központ által nyújtott közfoglalkoztatási 
pályázatokkal oldjuk meg.
 
2010-2014. évben megvalósult és folyamatban lévő beruházások, felújítások:                                  adatok eFt-ban

Megnevezés 2011 2012 2013 2014.I.félév 
Személyi juttatások 38 616 45 066 37 723 30 202 
Munkaadókat terhelő 
járulékok 9 314 11 110 9 376 7 206 
Dologi kiadások 33 934 46 243 39 183 20 231 
Ellátottak pénzbeli juttatásai

 
9 468

 
9 727

 
8 332

 
2 623

 
Támogatások

 
16 031

 
28 356

 
20 097

 
7 503

 
Felhalmozási kiadások

 
56 624

 
220 015

 
32 780

 
6 289

 
Finanszírozási kiadások

 
479

 
5 547

 
7 339

   
Összesen

 
164 466

 
366 064

 
154 830

 
74 054

 

Megnevezés  2011 2012 2013 2014.I.félév 
Közhatalmi bevételek 68 491 54 974 29 199 12 865 
Intézményi működési bevételek 25 993 97 299 27 019 12 380 
Támogatásértékű bevételek

 
15 308

 
22 442

 
19 917

 
8
 
949

 
Felhalmozási bevételek

 
25 911

 
139 670

 
50 917

 
20 000

 
Kölcsönök visszatérülése

 
94

 
75

 
35

 
153

 
Költségvetési támogatás

 
25 156

 
24 532

 
37 374

 
35 265

 Pénzmaradvány igénybevétele
 

37 509
 

34 475
 

22 941
   Finanszírozási bevételek

 
3 000

 
12 001

 
14 381

   Összesen

 

201 462

 

385 468

 

201 783

 

89 612

 

Megnevezés

 
Pályázat

 

Támogatási 
összeg

 
Önrész

 
Cél

 
Szakasz

Művelődési ház

 

IKSZT

 

53 295 225

 

13 372 677

 

Művelődési ház felújítása, hangtechnikai, ügyviteli, egyéb gépek, 
berendezések, eszközbeszerzés

 

lezárt

UMVP

 

14 405 257

 

3 889 419

 

Művelődési ház kerítés, udvar kialakítása

 

lezárt

LEADER

 

2 566 510

 

692 958

 

asztal, szék, bútorzat vásárlása, kamera rendszer kiépítése lezárt

TÁMOP

 

5 000 000

   

befőző automata, 2013-2014. évi programok

 

folyamatban

LEADER

 

670 000

 

850 900

 

Hasítógép vásárlás

 

lezárt

Község

 

KDOP

 

267 513 290

 

111 389 700

 

Szennyvíz beruházás

 

lezárt

UMVP 12 673 788 7 675 134 Faluközpont: buszváró, üzlethelyiségek, tér kialakítás lezárt

BM 6 691 376 0 Ifjúság u. aszfaltozás folyamatban

saját 2 760 000 12 víziközmű/csatorna rákötés lezárt

BM 11 300 000 0 ÖNHIKI pályázat működési célú felhasználás lezárt   

    

     
 

    

-

 

Óvoda, Óvoda-konyha BM 26 042 000 327 Óvoda-konyha felújítás eszközbeszerzés folyamatban

BM 13 308 624 0 Óvoda és konyha külső szigetelése, bútor, eszköz beszerzések folyamatban

saját 2 458 000
Óvoda és konyha pótmunkák, vízjogi engedélyezési terv, 
tűzi-víz hálózat kialakítása folyamatban

Vajainé Szijártó Margit képviselőjelölt bemutatkozója: 

Tisztelt Halimbai lakosok!

Nyugdíjas pedagógus vagyok. Két gyermekem és három unokám van. Halimbán élek több 
mint 30 éve.
Jelenleg függetlenként vagyok tagja a képviselő testületnek. Most is így kértem jelölésemet. 
Köszönöm azoknak, akik aláírásukkal támogattak.
Szeretem falumat, az itt élő embereket, fogékony vagyok problémáik, gondjaik iránt. 
Munkám során szerzett tapasztalataimra támaszkodva úgy érzem, mind a fiatalabb, mind az 
idősebb korosztály érdekeit méltón tudtam képviselni.
Egy bölcs mondást idézek: „Mindnyájan nagy dolgokra törekszünk, és nem vesszük észre, 
hogy az élet kis dolgokból áll össze”(Frank A. Clark) 
Ezt a gondolatot alapul véve az elmúlt négy évben sem akartam magasztos célokat követni. 
Képviselőként megpróbáltam segíteni azokban a kis dolgokban, amelyekkel szebbé és jobbá 
tehető egy –egy közösség élete.
Megválasztásom esetén továbbra is arra törekszem, hogy a közösségeket erősítve Halimba 
egy élhető, fejlődő település legyen. 
 Tisztelettel:                           Vajainé Szijártó Margit

Kovács Zsolt képviselőjelölt bemutatkozója: 

Tisztelt Halimbai lakosok!
Kovács Zsolt vagyok. Szüleimmel négy éves koromig Halimbán éltünk, de utána is 
megmaradt a kapcsolatom a településsel, hiszen itt töltöttem nyaraimat a 
nagyszüleimnél, s később édesapám is a faluban nyitott fodrászüzletet. Válásom 
után pedig visszaköltöztem a halimbai szülői házba. Nemrég saját házat vettem 
azzal a szándékkal, hogy végleg itt telepedjek le. 
Három gyermekem van: fiam, Krisztián Budapesten él, közgazdászként dolgozik, 
lányaim, Kitti és Noémi velem élnek, tanulnak. 
Tanulmányaimat Ajkán, Pécsett és Lipcsében végeztem. Német-testnevelés szakos 
tanárként tanítottam Ajkán a Fekete István Általános Iskolában, majd a Bródy Imre 
Gimnáziumban. Ezt követően 15 évig vállalkozó voltam, majd a Company 
Nyelviskolánál dolgoztam szaktanácsadóként, majd oktatásvezetőként. Halimbán 
öt éve tanítok német nyelvet és testnevelést a Dr. Szalai Miklós Általános Iskolában. 
Emellett az iskola ifjúságvédelmi felelőseként rendszeresen személyesen is kapcsolatba kerülök a halimbai iskoláskorú 
gyermekek és családjaik mindennapi problémáival, nehézségeivel. Lehetőségemhez mérten próbálok segíteni is nekik. Úgy 
gondolom önkormányzati képviselőként még hatékonyabban és eredményesebben tudnám képviselni a halimbai hátrányos 
helyzetben lévő családok érdekeit és megtalálni számukra a segítségnyújtás további lehetőségeit. Sportszerető emberként 
pedig továbbra is aktív szervezője kívánok lenni azoknak a sport és szabadidős rendezvényeknek (őszi Bringafesztivál), 
melyek a falu lakóinak tartalmas szabadidős kikapcsolódását szolgálják. Eddig szerzett tudásommal és tapasztalataimmal 
szeretnék hozzájárulni Halimba további fejlődéséhez! 
Kérem, szavazatukkal támogassanak az október 12-i önkormányzati választáson!
Elérhető vagyok a zsopez65@gmail.com e-mail címen vagy a 06 – 30- 39 18 488–as telefonszámon.
                            Kovács Zsolt

Dr. Katona Éva Rozália (Dr. Dávid Éva) képviselőjelölt bemutatkozója: 

Tisztelt Halimbai lakosok!

Családommal együtt 24 év óta élek Halimbán. A falu szeretetébe fogadott engemet és családomat egyaránt. Számunkra: a 
falu, a vidék adta nyugalom, béke, családias környezet mindig fontos volt. Gyermekem is itt nőtt fel, élvezve és kihasználva 
a kis település adta nyugalmat, békét, szeretet. 
Háziorvosként betekintést nyerek a gyermekek, fiatalok, ifjú családok, a dolgozók és az idősek életébe.
Hagyományos háziorvosként, iskolaorvosként, üzemorvosként követem betegeimet az újszülött kortól a munka 
útvesztőiben, mázsás malmaiban, egészen a matuzsálem korig, a „szép korig”.
Önkormányzati munkám során fő célkitűzésem, ahhoz kötődik, amihez értek:

-  az alapellátás színvonalának emelése,
-  a betegség megelőzés nehéz feladatának áttekintése, folytatása, kiemelt célok elérése,
-  a gyermekegészségügy: iskola, óvoda magasabb színvonalon történő ellátása,
-  az egyre erősödő szociális problémák feltárása, közvetítése az illetések felé és a megoldások keresése, megtalálása.

Természetesen más fontos feladatok is vannak egy falu életében, úgymint: oktatás, településfejlesztés. Ezeknek a 
területeknek megvannak a maga szakemberei, akiknek a véleményét, tenni akarását, ha a közösség érdekét szolgálják, 
támogatni fogom.
Életemben, munkámban Arany János szavai vezetnek:  
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben.” 
Kérem, szavazatukkal támogassanak az október 12-i önkormányzati választáson!
               Dr. Katona Éva Rozália



A helyi vállalkozók közvetve-közvetlenül elősegítik a település fejlődését, munkahelyet teremtenek, 
adóbevételekhez juttatják az önkormányzatot.
Az iparűzési adó, és a gépjárműadó bevételeinkben jelentős kiesést jelentett a Bauxit bánya megszűnése, mely 
jelentős adózónk volt az elmúlt években.

Az idegenforgalom nagy kitörési lehetőséget jelent a község ismertségében, ehhez az önkormányzat is igyekezett 
kihasználni a település kedvező adottságait, valamint turisztika fejlesztéseket is hajtottunk végre. Az Emlékház 
folyamatos fejlesztése, népszerűsítése, prospektusok, ismeretterjesztő kiadványok kiadásával, különféle 
rendezvényeken történő megjelenéssel (vásárok, Művészetek Völgye) jelentős ismertséget hozott a falu 
közösségének.
A község arculatának kialakítása (művelődési ház, buszváró) is fontos az idegenforgalmi megítélésünk 
szempontjából.
Az önkormányzat turisztikai fejlesztésének számos, a helyi gazdaságot befolyásoló, élénkítő hatása van. Ennek 
hatására alakította ki a PAKSA Kft, a tulajdonában lévő kihasználatlan irodaházból az Ezüstfenyő Turistaszállót, 
a vendégéjszakák száma eléri az évi 2000 főt. Szolgáltatásait csomagban kínálja az érdeklődőknek. Ennek 
köszönhetően 2 család foglalkozik Falusi vendégasztal szolgáltatással, ebből az egyik bemutató méhészetet is 
működtet. Helyi kovácsmester és ló tulajdonosok is bevonásra kerülnek az egyes csoportok igényeinek 
kiszolgálásában.
Saját erőből, valamint pályázati forrásokból (pl. TÁMOP) folyamatos kulturális és egyéb programokat igyekeztük 
biztosítani a tágabb közösség számára is – ezeket megjelentettük az önkormányzat honlapján, újságban, valamint 
népszerűsítő plakátokon is.

Az önkormányzata fontos célkitűzése volt a szennyvíz csatorna beruházás megvalósítása, mely több költségvetési 
évet érintő beruházásként zajlott le. Az idei évben szűnik meg a Viziközmű Társulat, melynek fennmaradó 
adósság állományát kb. 13 millió forint az Önkormányzat veszi át. A csatorna beruházás után a közúthálózat 
helyreállítása megtörtént, de egy pár út felújításra szorul. A falun átmentő Kossuth utca teljes aszfaltozásra 
került, jelenleg pedig az Ifjúság utca teljes burkolása zajlik.
A község teljes részében vezetékes telefonhálózat, gáz, víz, szennyvíz, villamos energia, közvilágítás, internet, 
kábel televízió szolgáltatás igénybevételi lehetőség áll a lakosság rendelkezésére.
A Művelődési házban és a könyvtárban lehetőség nyílik az informatikai eszközök igénybevételére, internet 
hozzáférésre.

A munkahelyteremtés feltételeinek biztosítása fontos a település életében, kiemelkedő szerepet játszik az 
önkormányzat tevékenységében a helyi vállalkozások fejlesztése, letelepítésének ösztönzése, a köztisztviselői, 
közalkalmazottai, és egyéb munkavállalói helyek megtartása.
A ciklus alatt az önkormányzat a munkaügyi központ által biztosított forrásokat kihasználva folyamatosan 
pályázott a közmunka programokra. Ez lehetővé tette a foglalkoztatottak számának emelkedését, ezáltal a 
munkanélküliség csökkentését – valamint az önkormányzat számára is előnyökkel jár, mivel kevesebb anyagi 
ráfordítással tudtuk biztosítani a közcélú és a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Pályázatok
A fenti táblázatból látszik, hogy az önkormányzat igyekezett a megnyíló pályázati forrásokat kihasználni, ezáltal 
a gazdasági programban meghatározott település fejlesztési célokat elérni. 

Megvalósult településfejlesztési célok:

- szennyvízcsatorna kiépítése
- turisztikai területek fejlesztése (Emlékház)
- közúthálózat, járda felújítás
- faluközpont képének fejlesztése
- középületek környezetének rendezése
- Művelődési ház rekonstrukciója
- Óvoda, óvoda-konyha teljes felújítása

Fontos célkitűzés volt, melyet sikerült megvalósítani, hogy a képviselő-testületi ciklusban az önkormányzat 
vagyona ne csökkenjen, csak olyan fejlesztéseket vállaljon melyeket működése során zökkenőmentesen 
finanszírozni tud.

A kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik a településüzemeltetés, ezen belül:

Köztemetők fenntartása
Az önkormányzat gondoskodott a köztemető üzemeltetéséről, megfelelő színvonalon tartásáról.

Vajai Sándor képviselőjelölt bemutatkozója: 

Tisztelt halimbai lakosok!

Ezúton is szeretnék bemutatkozni Halimba lakosságának. Vajai Sándornak hívnak, 
születésem óta itt élek a településen, itt jártam általános iskolába, itt nőttem fel. 
Végzettségem villamos ipari technikus, jelenleg a MAL Zrt-nél dolgozom, mint elektrikus. 
Nős vagyok, két gyermekem van. Az önkormányzati választásokon független jelöltként 
indulok. Néhány észrevételem, tervem az elkövetkezendő időre:
A civil szervezeteknek, időseknek és fiataloknak nem megoldott a szabadidő eltöltésének 
lehetősége, mivel a Művelődési Ház nyitvatartási ideje nem rugalmas. Az elhanyagolt 
épületek (pl. hivatal melletti, téka épülete) felújítása és használatra való átadása közösségi 
háznak. Valódi körzeti rendőri státusz elérése polgárőrség támogatására. A falusi turizmus 
további fejlesztése, rendezvények szervezése. A csatornázáskor keletkezett hibák 
kijavításának figyelemmel kísérése, utak, utcák felújítása (Kossuth, Arany János). A 
csatornázáskor keletkezett pénzek elrendezése a lakosság felé. Az új utcákban kialakított 
építési telkek hasznosításának, értékesítésének megvalósítása. Találnunk vagy 
kialakítanunk kell egy helyet egy pénzautomata elhelyezésére. A csapadék víz elvezetése még 
folyamatban van (tervezés alatt), minél előbbi megvalósítása a cél. A faluban tartott búcsú és falunap külön választása, 
külön megtartása. A négy év alatti tiszteletdíjamból a halimbai óvodát támogattam. 
 
 Tisztelettel:                           Vajai Sándor 

Tisztelt Halimbai lakosok!

A nevem Vajai Gábor.  Ajkán születtem 1963. 02. 17. napján. 
Gyerekkoromtól fogva Halimbán élek. Családunkban két lánygyermeket neveltünk, akik 
közül az egyik már tőlünk külön él, másik lányom jelenleg főiskolai tanulmányait végzi.  
Jelenlegi munkahelyemen 15 éve dolgozom, Ajkán egy szerszámkészítő vállalkozásnál gépi 
forgácsolóként. 

Az előző három ciklustól tagja vagyok a képviselő-testületnek. 
Az én kezdeményezésemre a képviselő-testület tagjai a tiszteletdíjukat nem veszik fel, azt a 
település fejlesztésére fordítják. Saját képviselői tiszteletdíjamból a temetőbe növényzetet 
vásároltunk, az óvodai bútorzat cseréjéhez járultam hozzá, valamint az iskolai interaktív 
tábla beszerzését támogattam. Ezen kívül több fejlesztést valósítottunk meg képviselő-
társaimmal közösen felajánlott tiszteletdíjunkból.

Az előzőekhez hasonlóan a jövőben is részt kívánok venni minden képviselő-testületi ülésen, hiszen jelenlétemmel tudom a 
település érdekeit képviselni. 

Célom, hogy képviselőként egy élhetőbb település létrehozásában tevékenykedjek. A közutak és az iskola épületének 
felújítását, a vízelvezető árkok rendbetételét, valamint járdák állapotának javítását és a még hiányzók megépítését tartom 
a legsürgetőbb és legfontosabb feladatnak.  Régóta szeretném, hogy a település temploma is megújuljon. 

Amennyiben céljaimmal Önök is egyetértenek, és úgy gondolják, hogy a település életében tevékenyen részt vegyek, úgy 
kérem, szavazatukkal támogassanak!       
                          Vajai Gábor

Vajai Gábor képviselőjelölt bemutatkozója: 

Kedves halimbai lakosok!

Ezúton szeretnék bemutatkozni Önöknek. Kovács László vagyok, 26 éves, 
születésem óta halimbai lakos. Az SKS Szerszámkészítő Kft-nél helyezkedtem el 
fröccsöntő gépbeállítóként. 
Fontosnak tartom a fiatalok aktív részvételét a közéletben, hisz most rajtunk a sor, 
hogy alakítsuk jövőnket. Ezért célom a helyi ifjúság képviseletében a közérdekű 
problémák megoldása – a falu lakóival együttműködve. 
Bízom benne, hogy sikerül elnyernem az Önök támogatását, és lehetőséget kapok, 
hogy önkormányzati képviselőként Halimba érdekét képviseljem.
Kérem, szavazatukkal támogassanak az október 12-i önkormányzati választáson!
 Tisztelettel:                
                             Kovács László

Kovács László képviselőjelölt bemutatkozója: 



Közvilágítás
A községben, mint kötelezően ellátandó feladatként biztosítottuk a megfelelő színvonalú közvilágítás 
rendelkezésre állását.

Helyi közutak, közterületek fenntartása
Fenntartásuk a mindennapi feladatok közé sorolható. Fejlesztésüket, felújításukat, állapotuknak megőrzését 
saját, valamint pályázati úton is igyekeztük biztosítani.

Egészségügyi ellátás
A képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatás a gazdasági programja alatt a következőképpen biztosította:
- a háziorvosi ellátást saját tulajdonú orvosi rendelőben, helyileg, magánpraxissal
- védőnői szolgáltatás OEP finanszírozással – önkormányzat által történő foglalkoztatással
- háziorvosi ügyelet az ajkai Magyar Imre Kórházzal kötött feladat-ellátási szerződés alapján
- fogászati alapellátás feladat-ellátási szerződés alapján ajkai fogorvosi körzetben.

Óvodai ellátás
A gazdasági program elfogadásakor az óvodai nevelést Nyirád Község Önkormányzata gesztorságával társulásban 
biztosította az önkormányzat. 2012. augusztus 31-ével társult formában működött a Bakonyvölgye Óvoda Kislőd 
község gesztorságával, 2013. július 1. napjától pedig önálló intézményként a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsőde keretein belül oldja meg ezt a kötelező feladatot.

Kulturális szolgáltatás
A községben kultúrházat, nyilvános könyvtárat tartunk fenn, ahol lehetőség van informatikai eszközök, internet 
használatára, a szervezett programokon való részvételre.

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
Az önkormányzat kötelező és önként vállal feladatként is biztosít szociális ellátásokat, szolgáltatásokat: házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás (társulásban), családsegítés.

Lakás és helyiséggazdálkodás
Fontos célkitűzésként az önkormányzati vagyon állagának megőrzése érdekében felújításra kerültek a faluközpont 
üzlethelyiségei. Az önkormányzat ingatlanaira bekötésre került a szennyvízcsatorna. Igyekeztünk a nem lakáscélú 
helyiségek kihasználtságát biztosítani.

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
A helyi önkormányzat óvja és védi a környezetet és a természetet, biztosítja az egészséges ivóvíz ellátás szolgáltatását 
(DRV Zrt), valamint a szennyvíz-elvezetést (Bakonykarszt Zrt).

Közfoglalkoztatás
A ciklus alatt az önkormányzat a munkaügyi központ által biztosított forrásokat kihasználva folyamatosan pályázott 
a közmunka programokra. Ez lehetővé tette a foglalkoztatottak számának emelkedését, ezáltal a munkanélküliség 
csökkentését – valamint az önkormányzat számára is előnyökkel jár, mivel kevesebb anyagi ráfordítással tudtuk 
biztosítani a közcélú és a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Közbiztonság
A helyi közbiztonsági feladatok ellátása és színvonalának javítása érdekében az önkormányzat támogatta a 
közbiztonság növelését elősegítő programok, tájékoztatók szervezését, a polgárőrség működését, folyamatosan tartja 
a kapcsolatot a helyi körzeti megbízottal és a rendőrséggel. Térfigyelő kamerákat telepítettünk az iskola udvarra, a 
Művelődési Ház udvarára, valamint a faluközpontba.

Hulladékgazdálkodás
A köztisztaság és település tisztaság biztosítása érdekében az önkormányzat gondoskodik a kommunális hulladék 
elszállításáról és ártalmatlanításáról, lehetőség van a községben a szelektív hulladékgyűjtésre, folyamatos a 
köztemetőből történő szemét elszállítása. Az önkormányzati ingatlanokon keletkező zöld hulladékot komposztáljuk, 
a keletkező komposztot használjuk a Gyógynövény Tankertben, valamint a közterületi ágyások tápanyag 
utánpótlására is.

Tóbel János
Polgármester

Tóbel János polgármesterjelölt bemutatkozója: 

Tisztelt Olvasó!

Tóbel János vagyok, nős, 2 felnőtt gyermek édesapja. 2001 óta immár 5. 
alkalommal állhatok Önök előtt, azzal a szándékkal, hogy ismertessem 
terveimet, elképzeléseimet Halimba jövőjét illetően. 50 éve része vagyok ennek a 
közösségnek, ismerem az itt élőket, átéltem és átéreztem azokat a változásokat, 
amelyek alakították a falunk sorsát. Immár tizenhárom és fél éve, az Önök 
bizalmának köszönhetően lehetőséget kaptam arra, hogy ne csak átéljem, 
hanem alakíthassam, irányíthassam is településünk fejlődését.

Az eltelt időszakban mindent megtettem annak érdekében, hogy ezt a munkát 
felkészülten, a kor elvárásainak megfelelő színvonalon végezzem. Projektgenerálás, projektmenedzsment, 
informatikai és vezetői képzéseken vettem részt. Jelentősen segítette munkámat Polgármester Akadémia elvégzése, 
ahol 62-en kaptunk oklevelet a Corvinus Egyetem Közigazgatás- tudományi karán. 

Abban azt hiszem egyetérthetünk, hogy a mögöttünk lévő politikai viharoktól sem mentes időszak nem volt könnyű, 
sem a családoknak, sem pedig az önkormányzatoknak. A közigazgatási rendszer, az oktatás teljesen átalakult. 
Többször adott hírt a média csődbe ment önkormányzatokról, bezárt intézményekről. 
Azt, hogy mi ebben a nehéz időszakban is tudtunk előre menni, fejlődni, az egy összehangolt csapatmunka 
eredménye. Felkészült, képzett kollégák az intézményekben, összetartó, egy irányba húzó képviselő testület, 
melynek tagjai nem vettek fel tiszteletdíjat, az közösségi fejlesztésekre ajánlották. Ezen szervezetek irányítása, az 
irányok meghatározása az én feladatom volt.
Az előttünk lévő időszak sem lesz egyszerű, egy új EU-s tervezési időszak következik, fogyatkozó forrásokkal, változó 
pályázati feltételekkel. Azért vagyunk, azért dolgozunk, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk, egyre szebb, 
komfortosabb, még inkább élhetőbb HALIMBÁT teremtsünk és büszkén vallhassuk magunkat HALIMBAINAK.
Mint Önök is látják ez nem kis feladat, ezt csakis tervszerűen, egy felkészült, összetartó képviselőtestülettel, élén egy 
tapasztalt, kiszámítható, a falujáért elkötelezett polgármesterrel lehet megvalósítani l. 

ÖSSZEFOGÁS-TAPASZTALAT-ELKÖTELEZETTSÉG
Most is azt vallom, és azt látom így 14 év tapasztalatából, hogy nincs nagy különbség az ismerős családok, és 
települések sorsa között.
Akinek sikerült fejlődni, előre jutni az azt mondja: A titok roppant egyszerű: tudd, mit akarsz, tudd, mid van és 
cselekedj! 
Úgy ahogy a globalizálódó világban a települések is csak egymást segítve, összefogva jutnak előre, Halimba is úgy 
fejlődhet, ha összefogunk. A lakosság is, a képviselő testület is a polgármesterrel az élén. 
Köszönöm mindenkinek, aki eddig is segítette a munkánkat!
Ha valóban mindent megteszünk céljainkért, el is fogjuk érni azokat!
Ehhez kérem az Önök támogatását az október 12-i választáson!

Tóbel János

A Halimbai Helyi Választási Bizottság a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 
kapcsán Halimba községben 1 polgármester jelöltet és 9 egyéni listás képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. A 
választási bizottság a Választási törvény eljárási szabályai szerint a jelöltek szavazólapon elfoglalt sorrendjét 
sorsolással döntötte el. Ez alapján a jelöltek a következő sorrendben szerepelnek a szavazólapon: 

Polgármester jelölt: 
 
 1.  Tóbel János - Független

Egyéni listás képviselőjelölt:

 1.  Vajai Sándor - Független
 2.  Vajai Gábor- Független
 3.  Kovács László - Független
 4.  Vajainé Szijártó Margit - Független
 5.  Kovács Zsolt - Független

E havi számunkban az ő bemutatkozásukat olvashatják.

6.  Dr. Katona Éva Rozália - Független
7.  Orsós Sándor – Független
8.  Kovácsné Véber Eszter – Független
9.  Földiné Bellai Orsolya – Független

Ismerje meg polgármester- és képviselőjelöltjeinket
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