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Halimba Község Önkormányzata

A települési környezet állapotának értékelése
2016.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§(1) bekezdés e.) pontja szerint az 
Önkormányzat a környezet védelme érdekében „elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról 
szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
Halimba Község Önkormányzata illetékességi területén a 10/2005.(X.10.) rendelet szabályozza a helyi környezet 
védelmével kapcsolatos főbb teendőket. 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is átfogóan értékeljük a környezet állapotát befolyásoló körülményeinket. Ezekkel 
kapcsolatban az év során a Képviselő-testület több alkalommal tárgyalt, a szükséges és lehetséges döntéseket meghozta.

A környezet állapotát több tényező alapján lehet megítélni:
1. a környezet tisztaságának helyzete,   
2. a csapadékvíz elvezetés megoldása
3. a szennyvízkezelés megoldása
4. a kommunális hulladék kezelése
5. a zaj- és rezgésvédelem helyzete

1. A környezet tisztaságának állapota a településen függ a magánszemélyek, vállalkozók és az Önkormányzat 
köztisztasággal kapcsolatos tevékenységétől. A magántulajdonú ingatlanok környékének, járdáknak tisztántartásáról 
minden esetben a tulajdonos köteles gondoskodni. Sajnos ezen kötelezettségének  nem minden ingatlantulajdonos tesz 
eleget. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és autóbuszvárók tisztántartását az önkormányzat oldja meg. A 
faluközpontban lévő felújított épület és buszváró állapota lehangoló, folyamatos rongálásnak szemetelésnek köszönhetően. 
2013-ban 4 kamerából álló megfigyelő rendszert építettünk ki a tettesek kézre kerítése érdekében. Nagy figyelmet 
fordítunk a belterületi és a külterületi egyéb ingatlanokra (pl. Malom-völgy) is. Az Önkormányzat továbbra is törekedik, 
hogy községünk, környezetünk tisztaságának megfelelő állapotát megőrizze és fenntartsa. Fontos lenne, hogy minden lakos 
is így tegyen.

2. A csapadékvíz elvezetése az utcákban kiépített árkokban megoldott. Az árkok tisztántartása az ingatlan tulajdonosok 
feladata, a járdákhoz hasonlóan. 2006-ban a település belterületi útjainak útpadkái, valamint a hozzá tartozó árkok ki 
lettek tisztítva. 10 év alatt annyi hordalék keletkezett, hogy már ismét időszerű lesz ezen feladatok elvégzése.

3. A szennyvízelvezetés, mint ismeretes, a községben 100%-ban megvalósult 2012 szeptember 21-én megtörtént a műszaki 
átadás átvételi eljárás. A lakosok támogatásával 2011 februárban megalakult a Szennyvízcsatorna Beruházó Vízi közmű 
Társulat, mely elvégezte az érdekeltségi hozzájárulások gyűjtését a beruházáshoz.  Mivel a beruházás befejeződött tovább 
már nem volt szükség a társulat működésére, így végelszámolással megszüntettük. A Viziközmű társulat jogait és 
kötelezettségeit halimba Község Önkormányzata vette át. A kintlévőségek kezelését az önkormányzat vette át, átvétel után 
megkezdtük a tartozóktól az elmaradt befizetések behajtását, és az azóta is folyamatosan történik. Bekötések száma: 401 
a 460-ból. Ez 87 %-os arányt jelent. Így ebben az évben túl is teljesítettük a vállalást. Az 5. év végére el kell érnünk a 96 
%-os arányt. Ebben már a lakatlan ingatlanok is szerepelnek. Megindult az eladó ingatlanok iránti kereslet Halimbán, az új 
tulajdonosoknak, csak abban az esetben engedélyezzük a rákötést, ha a közműfejlesztési hozzájárulás rendezett.

4. A kommunális hulladék kezelése:  Mint korábban többször szóbeli és írásos tájékoztatást adtunk, Halimba 
Önkormányzata is csatlakozott az Észak-balatoni Regionális Hulladékkezelési Társuláshoz, mely új hulladéklerakót 
valósított meg Királyszentistvánon. Az önkormányzat több,mint 3,7 MFt-ot fizetett a beruházáshoz. 2013-ban a 
rezsicsökkentésnek köszönhetően mérséklődtek a díjak. A hulladék elszállításáról az AVAR Ajka Kft. gondoskodik és 
önkormányzati rendelet szabályozza a hulladékszállítás igénybevételét, amely minden lakosra kötelező. 2016-ban a 
hulladék szigetek mellett bevezették a házhoz menő szelektív hulladékszállítást. 240 l-es kék hulladékgyűjtőket helyeztek 
ki azon igénylőkhöz, kinek nem volt hátraléka a szolgáltató felé. A hulladékszállítás havi egy alkalommal történik.

5. Zaj- és rezgésvédelem szempontjából a település helyzete optimálisnak mondható. Nem található a közelben nagy zaj-és 
rezgésforrás. A szennyvízcsatorna kivitelezési munkái során a Kossuth utcában a megemelkedett teherforgalom miatt 
jelentős rezgés és porterhelés érte a lakosságot. Az elmúl, és az idei évben is a megsüllyedt nyomvonal okozott gondot, 
ezeket a kivitelező kijavította, bár a garanciát nem ismerte el. 2013-ban volt egy csőtörés a Kossuth utca 16 előtt. Ezt az 

6. a közlekedés megoldása
7. az ivóvízellátás helyzete
8. az energiagazdálkodás helyzete
9. a zöldterületekkel való gazdálkodás alapján.

• 2016. január 12-én, csütörtökön a Kertbarát klub tartotta első foglalkozását. 
Központi témájuk a téli kertészeti teendők voltak. Ennek kapcsán szóba került 
a veteményes tervezése, a vetőmagok beszerzése és a vetésre való előkészítés.

• 2017. január 19-én, csütörtökön a Baba–mama klub tartotta első foglalkozását.
• A művelődési ház, a gyermekjóléti és a védőnői szolgálat munkatársai 

szervezésében családi játszóházzal vette kezdetét a farsangi szezon.
A foglalkozás résztvevői dekorációkat és álarcokat készítettek. Az ügyes kezek 
közül számtalan remekmű került ki, melyeknek jó hasznát vehetik az óvodai, 
vagy az iskolai rendezvényeken, illetve ünnepi díszbe öltöztethetik szűkebb 
környezetüket is a gyermekek. Eközben az ügyesebbek a farsangi fánk 
készítésének menetét is megtanulhatták, valamint vidám mozgásos 
játékokban is kipróbálhatták ügyességüket a résztvevők.  Bár az influenzajárvány miatt az idei évben egy kicsit 
kevesebben voltak a játszóházban, akik viszont eljöttek, azoknak móka és kacagás volt a vidám délután. A következő 
hetekben az óvoda, iskola és alapítványaik rendeznek farsangi mulatságokat.

Februári programajánló: 
• 2017. február 18-án, szombaton az általános iskola alsós gyerekeinek farsangi mulatsága lesz.
• 2017. február 25-én, szombaton a felső tagozatos gyerekek Télbúcsúztató rendezvényén vidám vetélkedővel, 

tánccal, kiszebáb égetéssel űzik el a telet.

Állandó programjaink
• Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
• Minden hónap 2. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
• Minden hónap 1. és 3. csütörtökén Nyugdíjas klub.

Vezeti: Jánosi Istvánné
• Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.30 – kor kezdődnek. 
• Gyermek zumba foglalkozás Nagy Noémi vezetésével. Az órák szerdai és pénteki napokon 15.15- 16 óráig tartanak. 

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.
Sok szeretettel várjuk rendezvényeinken! 

Lukács Zsanett és Pintérné Németh Tímea

Rövid hírek a januári programokról 

Tóbel János 
Polgármester

- Buszöböl felújítás, lámpatest állítás       8.015 eFt
- Konyha eszközbeszerzés (húsdaráló)       120 eFt
- Gulág pályázat emléktábla          72 eFt
- Bakonykarszt szivattyú felújítások        124 eFt
- Irodai eszközbeszerzés (laptop, nyomtató, szünetmentes)      348 eFt
- Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés        3.182 eFt
(ketteseke, sokcélú létra, magasnyomású mosó, motoros kasza, körfűrész, 
sarokcsiszoló, gérvágó, keverőgép, létra, talicska, ágvágó, festékszóró, hegesztő, 
ágaprító, mosógép, fúró-vésőkalapács, csavarbehajtó, szúrófűrész, akkumulátor, fóliasátor)

- Általános iskola energetikai tervek – folyamatban maradó beruházás   1.063 eFt
- Műhely felújítás – folyamatban maradó beruházás     419 eFt
- Új utcák víz-csatornázási tervei – folyamatban maradó beruházás    302 eFt

LÉTSZÁM:

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

Halimba, 2017. február 3.



üzemeltető DRV csak második nekifutásra tudta megjavítani. Két hétig folyt a víz, nem tudni mennyi folyt el, mennyire 
áztatta el az altalajt. Ezért vitatja a kivitelező a garanciális felelősséget. A csőtörések 2016-ban sem kerülték el a Kossuth 
utcát, a 28-as számú ház előtt 2 alkalommal is volt, a helyreállítás a mai napig nem történt meg. Az útburkolat 
helyreállítása, a rezgés megszüntetése az idei év feladata lesz. És ez nem lesz egyszerű.

6. A közlekedés megoldása a településen a közutakon történik. A község legforgalmasabb útja a Kossuth utca, ennek 
kezelését a Közútkezelő Közhasznú Társaság látja el. A többi utca önkormányzati fenntartású. A karbantartást, 
kátyúzásokat a karbantartókkal végezzük saját forrásból. A szennyvíz csatornázási munkák után az Petőfi és a Dózsa 
utcában voltak jelentős burkolatsüllyedések. A kivitelező ezeket garancia keretében kijavította. Az idei évben az Ifjúság 
utcai buszleálló sávok felújítása történt meg 8.100 eFT értékben.

7.  Az ivóvízellátás helyzetéről elmondható, hogy az egész településen megoldott a vezetékes ivóvíz ellátás. A vízhálózat 
elöregedett, rengeteg csőtörés van, a januári hideg idő, a Rózsa utcában fővezeték elfagyást  is okozott.

8.  Az energiagazdálkodás helyzetéről elmondható a községben, hogy a hagyományos fűtési módok mellett a vezetékes 
gázhálózat is kiépült, mely sajnos egyre költségesebb.  Az orvosi rendelőben, az emlékházban és az óvodában gázzal fűtünk. 
Az óvodában a felújítást követően beüzemelt új, jobb hatásfokú kazán használatával kb. jelentős megtakarítást tudtunk 
elérni, azonban a kazán bonyolult elektromos vezérlő rendszere jelentős javítási költségeket emészt fel évente, 2009-ben lett 
beszerelve, ezt a típust már nem gyártják, az idei évben az őszi fűtési szezont már nem tudjuk megkezdeni vele. 
Megrendeltem a gázterveket a kazáncseréhez. A tavalyi évben benyújtott iskolai pályázat , amely a hőszgetelésre irányult, 
még nem került értékelésre. A hivatalban hőtárolós kályhákat használunk, a művelődési házban a felújítást követően 
faelgázosító kazánnal fűtünk. 

9. A zöldterületekkel való gazdálkodás feladatait az önkormányzat továbbra is a korábbi évekhez hasonlóan végzi.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő földterületeket folyamatosan bérbe adjuk, erdőterületet gondozzuk. A területek után 
földalapú támogatást veszünk igénybe, melynek értéket kb. 1 millió Ft. 2015-ben vásároltunk, egy használt japán 
kistraktort 1,7 Millió Forintért. Hótoló, talajmaró, és fűnyíró adapter tartozik hozzá. 2016-ban pedig vásároltunk egy olasz, 
NEGRI gyártmányú ágaprító gépet, szintén 1700 eFt-ért. 9 cm átmérőjű ágat tud ledarálni. A kapott darálékot 
komposztáljuk, valamint az ágyások takarására fogjuk használnia Ez is javítani fogja mind a zöldterületi, mind pedig a 
kommunális feledatok ellátásának színvonalát. Szabad kapacsitásunk terhére tervezzük a lakosság részére történő 
ágaprítást is bérmunka formájában

Halimba, 2017. 02. 07. Tóbel János 
Polgármester

Tájékoztató a 2016. évi főbb kiadásokról és bevételekről
Halimba Község Önkormányzata eredeti költségvetési főösszege:     187.799 eFt. 
2016. december 31-ig 3 módosítás történt, a módosított előirányzat főösszege:   229.517 eFt.
2016. évben az önkormányzat az alábbi feladatalapú támogatásokban részesült:

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása részletezése:
- Gyermekétkeztetés        16.267 eFt
- Szünidei étkeztetés              220 eFt
- Szociális étkeztetés           1.716 eFt
- Lakásfenntartási támogatás:           4 eFt
- Egyéb szociális általános feladatok:       8.086 eFt
- Ágazati és kiegészítő ágazati pótlék:        298 eFt

Működési célú költségvetésiés kiegészítő támogatások:
- szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs. kiegészítő támogatás   747 eFt
- rendkívüli önkormányzati támogatás       4.000 eFt
- Bérkompenzáció          408 eFt

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás:
- Adósságkonszolidációban nem részesült önkorm. fejlesztési tmog.   20.000 eFt

Önkormányzati hírek

Megnevezés Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési Önkormányzatok köznevelési támogatása

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok 
támogatása (szociális étkeztetés, egyéb általános szociális 
feladatok)

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

10.729 10.729

45.576 47.723

26.653 26.591

1.357 1.357

adatok eFt-ban

Pályázati támogatások:
- 1956-os emlékév pályázat         214 eFt
- Gulág emlékév pályázat         250 eFt

Működési célú pénzeszköz átvételek:
- TB finanszírozás védőnői szolgálat       1.414 eFt
- Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)     11.157 eFt
- Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány       400 eFt

Adóbevételek:

 

Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül)
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel      1.158 eFt
(terem-, lakásbérlet, közterület használati díj, belépőjegy)

- Szolgáltatások ellenértéke         1.922 eFt
(vendégétkeztetés, karbantartási szolgáltatás /KLIK/, biztosítói
kártérítések, telefondíjak bevétele)

- Ellátási díjak          5.770 eFt
(szociális és gyermekétkeztetés bevételei)

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke
(továbbszámlázott víz, telefon, áramdíj)

- Tulajdonosi bevételek         6.491 eFt
(Eszközhasználati díjak)

- Egyéb működési bevételek         6.458 eFt
(Csatorna érdekeltségi hozzájárulás, kártérítés)

Az 2016. évben befolyt összes Önkormányzati bevétel: 234.518 eFt, kiadások: 174.534 eFt.

KIADÁSOK:
A személyi juttatások: teljesítése   39.470 eFt, mely a módosított előirányzatnak 98,2%-a.
A munkaadókat terhelő járulékok:  9.437 eFt, a módosított előirányzatnak 97,6%-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:
- Ápolási díj           283 eFt
- Átmeneti segély          57 eFt
- Lakásfenntartási/lakatási támogatás        841 eFt
- Temetési támogatás         90 eFt
- Szülési támogatás           130 eFt
- Ösztöndíjak (Bursa, Arany J.)        215 eFt
- Iskolázatási támogatás         1.460 eFt
- Karácsonyi támogatás         770 eFt

Dologi kiadások előirányzata 38.596 eFt, teljesítése: 34.615 eFt

Egyéb működési célú kiadások:
- 2014. évi zárszámadás alapján visszafizetett összeg     21 eFt
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás     12.216 eFt
- Családsegítő és Gyermekjóléti Központ       200 eFt
- Non profit és civil szervezetek támogatása       495 eFt
- Visszatérítendő kölcsön háztartásoknak       50 eFt

Beruházások, felújítások, kisértékű tárgyi eszközök:
- Mobiltelefon emlékház         16 eFt
- BabyDoppy készülék védőnő        57 eFt
- Szélfogó védőnői szolgálat         300 eFt
- DRV töltővezeték kiváltás         1.331 eFt

Megnevezés Összeg

Iparűzési adó

Gépjárműadó

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó

30.916

4.160

416

392Talajterhelési díj

Közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, egyéb adó)

1.182

127

adatok eFt-ban


