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Halimba Község Önkormányzatának és a magunk nevében, 
egészségben, szeretetben, jólétben gazdag újesztendőt kívánunk 

minden halimbai lakosnak és családjának!

Önkormányzati hírek

Az elmúlt esztendőben végzett munkákról és az előttünk álló év elképzeléseiről, településfejlesztési terveiről adott 
tájékoztatást Tóbel János polgármester. 

Először a temető és környezetének felújítási munkálatairól beszélt: 
- Két pályázati lehetőség is várható a temető és környezetének megújítására. Mint már néhány hónapja elmondtam, 

elkészültek a ravatalozó felújításának építészeti tervei, az engedélyeztetés is folyamatban van.  A megvalósítás anyagi 
forrásainak alapjául az Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére – néhány hónapon belül - 
kiírt pályázatára számítunk.  Megjelent viszont már egy olyan pályázat, amelynek keretében a Szovjetunióba elhurcolt 
hadi és politikai foglyok tiszteletére lehet emléktáblát állítani.  Mivel Halimbáról is voltak hadifoglyok, pályáztunk. A 
pályázat lehetőséget nyújt az emléktábla környezetének rendbetételére is. A temető főbejáratát tartanánk erre méltó 
helynek. Amennyiben nyer a pályázat a főbejárat kerítését építenénk át, és annak falába helyeznénk el az emléktáblát, 
hasonlóan, mint a Művelődési Háznál lévő falazott kerítés és az 1848-as Halimbai Nemzetőrök tiszteletére elhelyezett 
emléktábla. Amennyiben a fentiekben említett pályázatok kedvező elbírálásban részesülnek, a temető és környezete 
teljes megújuláson mehet keresztül az év folyamán. 

Majd beszámolt az előző évben elindított Helyi Értéktár feltöltéséről. Elmondta, hogy egyelőre csak Dr. Szalai Miklós 
hagyatéka van benne, de Halimba több értékkel is rendelkezik. Ezeket az idei évben mindenképpen el szeretnék készíteni. 
Előreláthatólag ennek magvalósítását a márciusban induló kulturális közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott 
kollégák fogják elvégezni, Vajainé Szijártó Margit képviselőasszony és helytörténeti kutató útmutatásai alapján.  
A település kiemelt turisztikai látványossága a Dr. Szalai Miklós Emlékház és tankert.  Néhány mondatban szólt a 
tankertben folyó munkákról, és az idegenforgalmi látogatottságról is!

- 2015 májusától Imre Zsuzsanna kertészmérnök, mérnök – tanár irányítja a kertben folyó szakmai munkát.  Az újítások 
között talán a legkiemelkedőbb, hogy a fő profil gyógynövénytermesztés mellett, elkezdtek zöldségeket is termeszteni.  
Ez annyira sikeresnek bizonyult, hogy az idei évben már 299 kg zöldséget termeltek. Ebből a teljesség igénye nélkül, 
néhányat ki is emelnék: 81 kg paradicsom, 13 kg cékla, 25 kg spárgatök. Ezeket mind az óvodai konyhában dolgozták 
fel. A gyógynövény tankertben és halimbai lakosok által ingyenesen felajánlott zöldségek, gyümölcsök értéke több mint 
hétszázezer forintot képviselt. Az előző évben 1115 fő látogató volt a kertben. Ebből külső fizető vendég 873 fő volt, 
amely 347 900 Ft bevételt hozott.  Összesen 58 látogatási alkalom volt. Ezt pozitívan értékelem, mivel ezek a 
látogatások főleg a májustól szeptemberig terjedő időszakra összpontosultak, így átlagban heti két látogató csoport is 
volt a kertben. 

Aktuális információkról is szólt a polgármester: 
- December folyamán 27 család részesült szociális tűzifa támogatásban. Összesen 38 köbméter fát osztottunk ki.  A 

Belügyminisztérium ehhez 675 640 Ft-os támogatást adott. Az önkormányzati önrész 168 910 Ft volt. Ennek 
köszönhetően karácsony előtt a rászoruló lakosok köbméterenként 22 225 Ft támogatást kaptak tűzifa formájában. 

- Hosszú idők óta az idei évben újra lehetőségünk volt, hogy az önkormányzat támogatást adjon a gyermekes családoknak 
és a nyugdíjas lakosoknak.  Minden 14 éven aluli és 65 éven felüli életvitelszerűen itt élő lakos, - összesen 308 fő - kapott 
2500 Ft karácsonyi pénzbeli támogatást.  Az önkormányzatnak ez 770 000 Ft kiadást jelentett.

- A téli útviszonyok miatt kérjük a lakosokat, hogy ne az út szélén parkoljanak az autóikkal, mivel így akadályozzák az 
utak hó- mentesítésének munkálatait.  Ezen kívül felhívjuk a lakók figyelmét, hogy az ingatlanok előtti járdák hó és 
síkosság mentesítése a tulajdonosok, illetve a bérlők kötelessége. Kérjük erre fokozottan figyeljenek! Így talán 
csökkenthető a téli csúszásból eredő balesetek száma. 

- A temető mögötti zöld területen gyűjti és komposztálja az önkormányzat az ingatlanjain keletkező zöld hulladékot, 
amelyet később a gyógynövénytankertben, valamint a közterületeken lévő virágágyások talajának javításához használ 
fel.  Többen is jelezték, hogy szeretnék ők is oda vinni zöld hulladékukat.  Ennek az önkormányzat természetesen örül 
és lehetőséget is biztosít, de fokozottan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak komposztálható zöld hulladékot 
helyezzenek el a komposztálóban. Tilos bármilyen egyéb kommunális, műszaki, elektronikus hulladékot és a temetőből 
síremlékkészítés után megmaradt földet oda elhelyezni.  Ez kimondottan csak zöld hulladékkomposztáló hely!!!

        Tóbel János polgármester

Tóbel János        
polgármester

Schvarczkopf Anita         
szerkesztő

(S.A.)

Január:
 Rózsa Emma (Rózsa - Szikra Veronika és Rózsa Zoltán)

Április:
 Németh Áron (Németh Mónika és Németh Gergely)
 Bodó Konrád (Bodó Tamásné Dobos Ibolya és Bőnyi Tibor)
 Gortva Amira Fédra (Bakos Katalin és Gortva Roland)
 Czibor Marcell (Kozáni Csilla és Czibor Hubert)

Június:
 Torma Bence (Tormáné Fagyas Írisz és Torma Csaba)

Július:
 Balogh Nimród (Baloghné Varga Zsanett és Balogh Zsolt)
 Lakatos Rikárdó (Tóth Csilla és Lakatos Imre)

Augusztus:
 Szántó Dóra (Szántó-Szabó Barbara és Szántó Norbert)

Szeptember:
 Kiss Virág Izabella (Kissné Ilyés Dalma és Kiss Péter)

Október:
 Lakatos Sándor (Lakatos Sándorné Biba Erika és Lakatos Sándor)

December:
 Sárfi Gergő és Sárfi Vera (Sárfiné Urvald Anett és Sárfi Gábor)
 Kovács Péter (Kovácsné Véber Eszter és Kovács Kálmán)
 Rózsavölgyi László ( Plachy Adrienn és Rózsavölgyi László)
 Havasi Róbert és Havasi Donát (Hanczvikkel Anikó és Havasi Róbert)

Gratulálunk! Jó egészséget és sok örömet kívánunk a gyermekek felneveléséhez! 

Anyakönyvi hírek - születések 2015-ben

A halimbai Együtt a Jövőért Egyesület idén is megrendezte hagyományos karácsonyi 
hangversenyét. 2015. december 20-án vasárnap este a művelődési házban az úrkúti 
Orfeum Társulat lépett fel. A szervezők nevében Kovács Attiláné az egyesület titkára 
köszöntötte az érdeklődőket. A bevezető gondolatok után felcsendültek a karácsonyi 
dallamok. A koncerten az ismert egyházi kórusművek mellett, más nemzetek 
könnyedebb karácsonyi dalai és gyermekdalok is elhangzottak, így minden korosztály 
megtalálhatta a zenei ízléséhez legközelebb álló dallamot. Bár az előadók ezt előre 
nem tudhatták, de szükség is volt erre, hiszen a népes hallgatóságot a kisgyermekes 
családok a középkorú felnőttek és az idősebb generáció tagjai is képviselték. Az 
előadók reményei szerint minden jelenlévőnek segítettek ráhangolódni a karácsony 
méltó megünneplésére. 

Karácsonyi lélekmelegítő

Györkösné Baráth Anikó tanárnő vezetésével az általános iskola 5. osztályos tanulói 
az idén is elindultak a faluba, hogy felelevenítsék a hajdani lucázás vagy másnéven a 
kotyolás hagyományait. 

Mindenhol szíves fogadtatásban bőséges megvendégelésben volt részük. A Luca napi 
kotyolással, bő termést, a jószágok nagy szaporulatát kívánták Halimba lakóinak. 

Talán sikerül egy lassan már feledésbemerülő szép régi népszokást így életben tartani 
a faluban. 

Lucázás: életben tartott hagyomány

(S.A.)

(S.A.)



Rövid hírek a decemberi programokról

Advent időszakában mindenhol egymást érték a karácsonyi foglalkozások. Ez alól 
településünk sem volt kivétel. 

• December 9-én, kedden a Művelődési házba mézeskalácssütés várta a falu apraját – 
nagyját. Az itt elkészített legszebb mézeskalácsok a december 18-i vásárba kerültek 
eladásra. Mráz Attila helyi méhész az alapanyag (méz) felajánlásán túl, mézkóstolót 
is tartott a gyerekeknek. 

• Az alkotókedvűek december 15-én, kedden, a kézműves délutánon készíthették el 
szobájuk vagy lakásuk dekorációját, de a szorgosabbak kezei alól családtagjaiknak 
szánt ajándékok is kikerülhettek. A kreatívabbak már fantáziájukat is 
szárnyaltathatták a mézeskalácsok díszítésénél. 

• December 18-án délután a művelődési házban az alsó tagozatos tanulók az ünnepi 
műsorban teljes személyiségükkel adtak tanúbizonyságot a közösségben megélt 
ünnep erejéről. A zsúfolásig megtelt teremben a gyerekek, az érdeklődő szülők és a 
megjelent vendégek meghatódva és teljes átéléssel tekintették meg a szereplők 
kiváló produkcióját. Ezt követően a szülői munkaközösség süteménnyel és teával 
vendégelte meg a résztvevőket. Eközben az előtérben az előző hetekben elkészített 
mézeskalácsokból, dekorációs díszekből karácsonyi vásár zajlott. Lukács Zsanett 
művelődésszervező sikeresnek tartotta a vásárt. Elmondta, hogy a 18 800 Ft-os 
bevételből a gyermekek ezévi programjaihoz nyújtanak majd anyagi támogatást. A 
vásárt jövőre, már bővített keretek között, újra szeretnénk megrendezni! Ezúton is 
köszöni mindenkinek a vásárlást! Az este zárásaként az osztályok és az iskola 
dolgozói családias légkörben az iskolában folytatták a közös ünneplést. 

• A Művelődési Ház Ifjúsági klubjának tagjai – Inhof Kendra, Kiss Alexandra, Kovács 
Bonita, Noszlopi Sarolta és Sipőcz Erik - karácsonyi ajándékkal szerették volna 
meglepni a faluban élő gyermekeket. Úgy gondolták összegyűjtik a már feleslegessé 
vált plüssjátékok, ezért a település több pontján és az iskolában is felhívást tettek ki a gyűjtésre.  Akciójuk olyan sikeresnek 
bizonyult, hogy december 23-án, minden hat éven aluli kisgyermeknek személyesen az otthonukban adták át az ajándékot. 

Januári ajánló:
- 2016. január 14-én, csütörtökön 10 órakor a Baba–mama klub tartja első foglalkozását. 
- 2016. január 14-én, csütörtökön 16 órakor a Kertbarát klub tartja alakuló foglalkozását.
- 2016. január 28-án, csütörtökön Kedvenc könyvem címmel lesz ifjúsági könyvajánló foglalkozás. 
- 2016. január 30-án, szombaton az Általános Iskola tartja farsangi mulatságát.

Állandó programjaink: 
-  Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
-  Szerdánként 15 – 16 óra között gyermek Zumba foglalkozás. Vezeti: Nagy Noémi
-  Csütörtökönként 17.30-18.30 Jóga foglalkozás, amire szükség van kényelmes ruha és polifom!
-  Minden hónap 1. és 3. csütörtökén Nyugdíjas klub. Vezeti: Jánosi Istvánné

A rendezvények pontos időpontját és a részletes programokat keressék a postaládákba bedobott szórólapokon. Emellett 
figyelmükbe ajánljuk településünk honlapját a www.halimba.hu–t és a facebook közösségi oldal Művelődési Ház IKSZT 
Halimba oldalát is, ahova szintén aktuális információkat teszünk fel.

A Művelődési Ház aktuális információi

(S.A.)

Halimba Község Önkormányzata eredeti költségvetési főösszege: 181.416 eFt. 2015. november 30-ig 2 módosítás történt, a 
módosított előirányzat főösszege: 217.425 eFt.
2015. évben az önkormányzat az alábbi feladatalapú támogatásokban részesült:

Bevételek egyes jövedelempótló támogatásokra:
rendszeres szociális segély          71 eFt
foglalkoztatást helyettesítő támogatás:       610 eFt
 /a feladatokat a járási hivatal 2015. áprilistól átvette/
lakásfenntartási támogatás:        1.039 eFt
 /helyét folyamatosan átveszi a települési támogatás/
óvodáztatási támogatás:         20 eFt

Egyéb működési célú támogatások:
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs. kiegészítő támogatás    676 eFt
2014. évi elszámolásból származó bevétel       1.636 eFt

Fejlesztési célú támogatás:
Új Magyarország Vidékfejlesztési program – falubusz      7.990 eFt

Működési célú pénzeszköz átvételek:
TB finanszírozás védőnői szolgálat        3.884 eFt
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)      7.785 eFt

Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül)
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel       1.065 eFt
 (terem-, lakásbérlet, közterület használati díj, belépőjegy)
Szolgáltatások ellenértéke         945 eFt
 (vendégétkeztetés, karbantartási szolgáltatás /KLIK/, biztosítói
 kártérítések, telefondíjak bevétele)
Ellátási díjak          6.574 eFt
 (szociális és gyermekétkeztetés bevételei)
Tulajdonosi bevételek         8.297 eFt
 (Eszközhasználati díjak)
Költségek visszatérítései         8.898 eFt
 (Csatorna érdekeltségi hozzájárulás részlettörlesztéseire befolyt összeg)

Az idei évben eddig befolyt összes Önkormányzati bevétel: 195.631 eFt, kiadások: 169.640 eFt.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások: teljesítése 32.229 eFt, mely a módosított előirányzatnak 93,6%-a.
A munkaadókat terhelő járulékok: 8.373 eFt, a módosított előirányzatnak 92,6%-a.
Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Ápolási díj           260 eFt 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás       724 eFt
Lakásfenntartási támogatás        1.383 eFt
Rendszeres szociális segély         77 eFt
Egyéb önkormányzati segély        611 eFt

Tájékoztató a 2015. évi főbb kiadásokról és bevételekről

 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat  

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  9.569  9.569  

Települési Önkormányzatok köznevelési támogatása  47.527  47.550  

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális 

étkeztetés, egyéb általános szociális feladatok)
 

6.228  6.117  

Gyermekétkeztetés támogatása  11.352  15.438  

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
 

1.366  1.366  

Módosított 
előirányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés Összeg 

Iparűzési adó  15.057

Gépjárműadó  3.864

Magánszemélyek kommunális adója
 

329

Idegenforgalmi adó
 

144

Talajterhelési díj

 

393

Késedelmi pótlék

 

117

adatok eFt-banAdóbevételek:

Dologi kiadások előirányzata 32.929 eFt, teljesítése: 30.737 eFt
Egyéb működési célú kiadások:
2014. évi zárszámadás alapján visszafizetett összeg 174 eFt
Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás 2.594 eFt
Non profit és civil szervezetek támogatása 564 eFt
Ösztöndíjak (Bursa, Arany J.) 415 eFt
Beruházások, felújítások:

Aszfaltozás (Akácfa, Arany János, Béke utca)      17.796 eFt
Buszöböl felújítás (Petőfi utcai torkolat)       693 eFt
Emléktábla Művelődési ház        180 eFt
Óvoda telefon          26 eFt
Fűkasza           223 eFt
Számítógép vásárlás 2 db         477 eFt
Japán kistraktor           1.700 eFt

LÉTSZÁM:

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde:         13 fő
Halimba Község Önkormányzata:           11,5 fő
Közfoglalkoztatás átlaga:               7 fő

A beszámolóban szereplő adatok a 2015. november 30-i állapotot tükrözik, nem a teljes lezárt évet.
Halimba, 2015. december 8. Tóbel János

 polgármester


