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Beszámolók a februári programokról 
Ha február, akkor mulatozás és vidámság. Ez településünkön sem volt másként:

• Február 3-án a Hársfa Óvoda Halimbai Óvodásokért Alapítványa 16. alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját 
azzal a céllal, hogy a szülők, szponzorok anyagi támogatásával, tárgyi felajánlásával segíteni tudja az óvodában ellátott 
gyermekek fejlődéséhez szükséges eszközök beszerzését, az óvodai programok támogatását. Az Alapítvány bevételének 
legjelentősebb forrása az óvodabál.
Kovács Attiláné óvodavezető a Művelődési Ház nagytermében köszöntötte a vendégeket, akiknek ezen az estén közös 
céljuk volt: rohanó világunk gondjait félretenni, vidáman szórakozni és szeretettel adni.
Tájékoztatta a vendégeket, hogy a bál bevételéből családi kirándulást szeretnénk szervezni és az óvoda udvarán 
KRESZ parkot kialakítani 84 kisgyermek részére.
A korábbi évekhez hasonlóan óvodásainkról készült kivetített életképek segítségével mutattuk be a gyermekek 
mindennapjait.
A finom és bőséges vacsorát óvodánk konyhai dolgozóinak köszönhettük.
A rendezvényt az éjféli tombolasorsolás színesítette, amelyen száznál is több nyeremény talált gazdára.
Kaszap Emőke felajánlásának köszönhetően hajnalig ropták a táncot a szülők, meghívott vendégek, barátok, valamint 
az alapítvány áldozatkész támogatói és az óvoda dolgozói. 
Köszönetünket fejezzük ki minden támogatónknak, akik felajánlásaikkal, illetve bármi módon segítették munkánkat, 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Kérjük, amennyiben lehetősége van adója 1 %-val segítse alapítványunkat:

Halimbai Óvodásokért Alapítvány:  18929964-1-19
Köszönettel: Babosné Hock Márta

Halimbai Óvodásokért Alapítvány kuratóriumi elnök

• Február 9-én, pénteken Kovács Zsolt vezetésével az iskola diákönkormányzata szervezett 
felső tagozatos tanulóinak Farsangi bulit. a program játékos vetélkedővel indult, ahol 
szerelmes vers írása, totó és egyéb vidám feladatok vártak a diákokra. Míg a tanárokból álló 
zsűri értékelt, addig a szülői munkaközösség tagjai megnyitották a büfét, ahol mindenféle 
finomsággal várták a résztvevőket. Az eredményhirdetést követően, a diákok szavazatai 
alapján választották meg a bál királynőjét és királyát. E két címet az idei évben Kukla 
Rebeka és Gfellner Ábel nyerte el. Az este hátralévő részében tombolasorsolás és diszkó várta 
a fiatalokat. (SA)

• Február 10-én, szombaton pedig az alsó tagozatos tanulók vették birtokukba a művelődési 
házat. Először az osztályok rövid zenés produkcióval lepték meg a közönséget. Az elsősök 
Lollipop (nyalókákká) változtak, a harmadik osztályosok rapp-eltek   a Lol című számra, a 
negyedikesek pedig emojinak öltöztek be, és együtt ropták a film egyik betétdalára.  A 
jelmezes felvonulás és egyéni bemutatkozás során láthattunk olyan saját kezűleg készített 
jelmezeket is, mely a szülők ötletességét, kreativitását bizonyította. A vidám tánc, mókázás 
után a büfében- az édesanyák, nagymamák szorgos kezeit dicsérő - finom sütemények várták 
a gyerekeket.  Az este fénypontja a tombolasorsolás volt. Számos értékes nyeremény talált gazdára. A nap zárásaként az 
osztálytorták elfogyasztása „már csak hab volt a tortán”.  (SA)

• Február 17-én délután az óvodások mulatsága zárta az idei farsangi szezont. A programról Berzsenyi – Simon Szilvia 
óvodapedagógus küldött beszámolót:
Minden év februárjában tartjuk, a hagyományos farsangi bálunkat. Évek óta a szülők, családtagok, hozzátartozók 
számára, nyitott rendezvényként szombat délután tartjuk, a Kultúrház nagytermében. A jelmezbált megelőző hét, a 
farsang jegyében zajlott. A heti foglalkozások, mind a farsang témáját ölelik fel. 
Álarckészítés különböző eszközök, technikák falhasználásával, dalos játékok, 
énekek és versek tanulása, így a hét végére, már mindenki nagy izgalommal készült 
a bálra. A gyermekek szemszögéből nézve a farsang a tél elűzését, a tavasz várását 
illetve a „más bőrébe való bebújást” jelenti. A farsangi mulatság sikeréhez, minden 
évben az anyukák és nagymamák finomabbnál finomabb édességekkel, 
süteményekkel járulnak hozzá, ami most is így történt. Az asztalok szinte 
roskadoztak a finomságoktól. A bál alkalmával az óvoda dolgozói és a gyermekek 
vidám jelmezekbe öltöztek. Szerencsére a vírusok is elkerültek bennünket, így a 
Farsangi bál alkalmával, szép számmal vettek részt gyerekek és felnőttek egyaránt. 
A rendezvényt, mint minden évben, most is meghívott vendég tette színvonalassá. 

 

Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül) Önkormányzat
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel       1.410 eFt

(terem-, lakásbérlet, közterület használati díj, belépőjegy)
- Szolgáltatások ellenértéke          1.003 eFt

(karbantartási szolgáltatás /KLIK/, fénymásolás)
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke

(továbbszámlázott víz, telefon, áramdíj, konyha bérlet)         620 eFt
- Tulajdonosi bevételek (Eszközhasználati díjak)       6.980 eFt
- Egyéb működési bevételek (Csatorna érdekeltségi hozzájárulás, kártérítés)    3.368 eFt

Az 2017. évben befolyt Önkormányzati bevétel: 241.596 eFt, kiadások: 205.320 eFt.
Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül) Óvoda

- Szolgáltatások ellenértéke (Munkahelyi étkeztetés)       2.503 eFt
- Ellátási díjak (Gyermek-, szünidei-, szociális étkeztetés)      5.769 eFt

Az 2017. évben befolyt Hársfa Óvodai bevétel: 86.165 eFt, kiadások: 86.165 eFt.

KIADÁSOK:
A személyi juttatások: teljesítése 82.386 eFt, mely a módosított előirányzatnak 98,6%-a.
A munkaadókat terhelő járulékok: 17.782 eFt, a módosított előirányzatnak 99,6%-a.
Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ápolási díj               296 eFt
- Átmeneti segély                29 eFt
- Lakásfenntartási/lakatási támogatás            635 eFt
- Temetési támogatás                70 eFt
- Szülési támogatás              300 eFt
- Ösztöndíjak (Arany J.)                30 eFt
- Iskolázatási támogatás          1.530 eFt
- Karácsonyi támogatás                75 eFt

Dologi kiadások előirányzata 49.312 eFt, teljesítése: 47.075 eFt

Egyéb működési célú kiadások:
- 2016. évi zárszámadás alapján visszafizetett összeg       1.726 eFt
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás               10.125 eFt
- Bursa Hungarica ösztöndíj               75 eFt
- Non profit és civil szervezetek támogatása           268 eFt

Beruházások, felújítások, kisértékű tárgyi eszközök:
- Tűzcsapcsere               333 eFt
- nyomtató védőnő                36 eFt
- Petőfi u. 49. ingatlan vásárlás             479 eFt
- Ravatalozó felújítás, eszközbeszerzés /FAD/                 37.849 eFt
- Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés            938 eFt

(kapocsbelövő, porszívó, lombfúvó, lapvibrátor, ácsgyalu, gyalukés, sarokcsiszoló, 
kapálógép, takarítógép)

- Általános iskola- projektterv – folyamatban maradó beruházás     1.080 eFt

Hársfa Óvoda, Konyha
- Óvodai eszközbeszerzés (porszívók, hangszóró, CD lejátszó, számítógép)       134 eFt
- Konyhai eszközök           2.337 eFt

(porszívó, hűtőgép, mixer, szivattyú, munkaasztal, étkezőasztal, székek, zöldségszeletelő, gáztűzhely)

LÉTSZÁM:
Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde:              21,5 fő
Halimba Község Önkormányzata:                 6,5 fő
Közfoglalkoztatás átlaga:                     6 fő

Halimba, 2018. február 23.
 Tóbel János / polgármester

Művelődési ház hírei



Idén a Lufibohóc, valamint Táncház keretében, mozgásos, zenés játék tette színesebbé a rendezvényt. Műsorukba 
folyamatosan igyekeztek bevonni és megmozgatni a bál résztvevőit. A gyerekek ezt nagyon élvezték és üres kézzel senki 
nem ment haza. A jelmezes felvonulás, illetve a műsor után, késő délutánig tartó táncos mulatozás, eszem-iszom 
következett. A farsang végén, a kultúrház udvarán, a kisze-báb égetésével teljesedett ki és zárult le a bál. Ezúton is 
köszönjük a részvételt annak a 48 óvodás, bölcsődés lel, gyermeknek és 103 szülőnek, családtagnak, akik velünk együtt 
báloztak, és nem utolsó sorban köszönjük a süteményeket, a szorgos kezű anyukáknak, nagymamáknak, akik 
finomságaikkal édesítették meg a rendezvényt! 

• Február 9-én szervezett keretek között ismerkedtek meg a halimbai lakosok az Avar Kft. ajkai szelektív 
hulladékválogatójának munkájával. Az óvodástól a szépkorúig minden korosztály képviseltette magát. 

• Február 13-án, dr Markó István körzeti fogszakorvos végzett fogászati szűrővizsgálatot a gyermekek körében. A doktor 
örömét fejezte ki, hogy az előző évekhez képest pozitív változást tapasztalt a gyerekek fogazatának állapotában. Majd 
azért hozzátette, hogy leggyakrabban az alsó tagozatos korú gyerekeknek - a maradandó fogak védelmében - a 
barázdazárás elvégzését, a felső tagozatosoknál a fogszabályozás megkezdését javasolta. A gyerekek személyre szabott 
javaslatot tartalmazó papírt kaptak, amely tartalmazza a szükséges beavatkozásokat. A fogorvos ezúton kéri a 
Szülőket, hogy a későbbi fogproblémák elkerülése érdekében végeztessék el a javasolt fogászati kezeléseket.

• Február 13-án a kihelyezett tüdőszűrő vizsgálat elvégzésére volt lehetőség. 
• Február 22-én, kedden Halimba Község Önkormányzata Közmeghallgatást tartott. Az ott elhangzott tájékoztató főbb 

költségvetési adatait ebben a számban olvashatják. 
• Március 2-án a Pegazus Bábszínház Árgyélus és Tündérszép Ilona című előadását nézhették meg az óvodás és az alsó 

tagozatos gyerekek. 

Márciusi programajánló
• Március 9-én, pénteken 10- 12 –ig ruhaosztás lesz a Gyermekjóléti és a Védőnői Szolgálat munkatársainak 
szervezésében. 

• Március 10-én, szombaton délelőtt ÖKO – napra várják az érdeklődőket. 
• Március 14-én, szerdán, 16 órától az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi megemlékezés lesz a 
művelődési házban.  A műsort az általános iskola 5. osztályos tanulói adják. 

• Március 22-én délelőtt Baba – mama klub várja a kisgyermekes szülőket és gyermekeiket. 
• Március 23-án a sárvári hulladékfeldolgozó üzembe szerveznek kirándulást. 
• Március 27-én, kedden 15.30-tól Húsvéti kézműves foglalkozásra várják azokat, akik kíváncsiak az ünnepkör 
jellegzetes ételeire és saját maguk szeretnék elkészíteni lakásuk dekorációját. 

Állandó programjaink
• Minden szerdán 13 -14 óra között Albrecht László falugazdász tart fogadóórát a Művelődési Ház kistermében. 
• Minden hónap 1. csütörtökén 16 órától a Kertbarát kör tartja foglalkozásait. 
• Aerobik torna Somogyi Gyöngyi vezetésével. Az órák kedden és pénteken 18.00 – kor kezdődnek. 
• Jóga foglalkozás minden csütörtökön 16.45 –kor Lázár Gabriella vezetésével.
• Gyermek zumba foglalkozás Nagy Noémi vezetésével. Az órák szerdai és pénteki napokon 15.15- 16 óráig tartanak. 
• Gyermek néptánc oktatás Varga István vezetésével, minden kedden 14.30-tól.

A programok változásának jogát fenntartjuk. 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  

Közérdekű információk
Elektromos hulladék  gyűjtés
Értesítem a kedves halimbai lakosokat, hogy a Vízmű udvarából elfogyott a felgyülemlett elektromos hulladék. A falu 
karbantartói újra várják, hogy feleslegessé vált (elromlott vagy megunt) elektromos eszközeiket adják le hétköznap 6-14 
óráig. A gyűjtésnek a környezetvédelem mellett fontos hozama, hogy a település alapítványai számára (elsősorban az óvoda 
és az iskola alapítványának) bevételt jelent az elektromos hulladék elszállítása. Továbbra is azt kérem, hogy a leadásra 
szánt eszközök fizikailag ép állapotúak legyenek (töréstől, kilógó és szakadt kábelektől mentesek). 
Ha gondot okoz az eszköz eljuttatása a Vízmű udvarba, az alábbi telefonszámon jelezhetik nekem: 06-20-473-9018. Ebben 
az esetben a falu karbantartói házhoz mennek az elektromos hulladékért. Az óvoda és az iskola gyermekei nevében is 
köszönöm támogatásukat, együttműködésüket!            

 Kovács Attiláné Ágota

Álhírek a közösségi oldalon 
Az elmúlt napokban a legismertebb közösségi oldalon többször is elém került, egy olyan bejegyzés, hogy Ajkán egy 
gyermeket szólítottak le számára ismeretlen autóból és kérték, hogy üljön be. A bejegyzés írója még azt is megjegyezte, 
hogy a helyi rendőrség is tud róla.  Szülők  és a faluban többen is rákérdeztek, hogy mennyire valós ez az állítás?  Mivel 
pedagógus és a helyi újság szerkesztője is vagyok, fontosnak tartottam tisztázni a bejegyzés valóságtartalmát. A Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság  sajtóosztályának munkatársa az alábbi tájékoztatást küldte:  

Tisztelt Schvarczkopf Anita
Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a közölt tartalommal kapcsolatban az Ajkai Rendőrkapitányságon

Halimba Község Önkormányzata eredeti költségvetési főösszege: 223.765 eFt. 2017. december 31-ig 3 módosítás történt, 
a módosított előirányzat főösszege: 282.956 eFt.
2017. évben az önkormányzat az alábbi feladatalapú támogatásokban részesült:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron: kiegészítésen részesültünk a 2016. évről 
áthúzódó bérkompenzáció, valamint a települési arculati kézikönyv elkészítésének összegével.

A köznevelési támogatások összegének változása az eredeti előirányzatként még nem igényelhető egységes óvoda és 
bölcsőde kiegészítő támogatására, az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő bértámogatására, valamint az 
ellátandó gyermeklétszám növekedésére kapott támogatásból adódik.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása részletezése:
- Gyermekétkeztetés           20.124 eFt
- Szünidei étkeztetés                123 eFt
- Szociális étkeztetés             1.384 eFt
- Egyéb szociális általános feladatok:           7.304 eFt
- Bölcsődei pótlék:                458 eFt

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások:
- szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs. kiegészítő támogatás          871 eFt
- rendkívüli önkormányzati támogatás           2.000 eFt
- Bérkompenzáció                  82 eFt
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása           1.076 eFt
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének támog.                  739 eFt

Pályázati támogatások:
- FM-LSZ/2017-01 pályázat: Szelektív hulladékgyűjtés            1.777 eFt

Működési célú pénzeszköz átvételek:
- TB finanszírozás védőnői szolgálat           4.407 eFt
- Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)       10.462 eFt
- Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány            292 eFt

Adóbevételek:

 

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

11.532

46.858

27.958

1.360

12.541

52.442

29.393

1.556

adatok eFt-ban

Tájékoztató a 2017. évi főbb kiadásokról és bevételekről

Megnevezés Összeg

adatok eFt-ban

Iparűzési adó

Gépjárműadó

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó

Talajterhelési díj

Közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, egyéb adó)

33.355

4.171

427

1.413

600

117

eljárás nem indult. A rendőrkapitányság iskolarendőre felvette a kapcsolatot az adott intézménnyel. Az adatgyűjtés során 
a rendőrség megállapította, hogy nem történt olyan eset, amely további rendőri intézkedést igényelne. A
rendőrség kiemelt figyelmet fordít a közterület biztonságára és a jogsértések megelőzésére, amennyiben jogsértést észlel, 
annak megfelelően intézkedni fog.

Tisztelettel:
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság


