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Jegyzıkönyv
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott
közmeghallgatásról
Az ülés helye: Községi Mővelıdési Ház, Halimba.
Jelen vannak:
a./ Képviselı-testületi tagok:
Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, dr.Katona Éva Rozália,
Kovácsné Véber Eszter, Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé Szijártó Margit képviselık
b./ Tanácskozási joggal résztvevık:
Timár Krisztián r.százados, alosztályvezetı, Rendırkapitányság Ajka
Kisné Borbély Adrienne körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı
A lakosság részérıl jelen van: 16 fı.
Tóbel János polgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. Megállapítja,
hogy a 7 tagú Képviselı-testült 7 tagja jelen van, így a testület határozatképes.
Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:
NAPIREND
1.) Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Rendırkapitányság Ajka képviselıje
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének teljesítésérıl, az elvégzett feladatokról
Elıadó: Tóbel János polgármester
3.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011.évi költségvetési tervérıl
Elıadó: Tóbel János polgármester
4.) A település környezeti állapotának értékelése
Elıadó: Tóbel János polgármester
A jelenlévık a napirendre tett javaslatot elfogadták.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Timár Krisztián r.szd.Rendırkapitányság Ajka képviselıje
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Timár Krisztián alosztályvezetı bemutatkozik, mint a Közrendvédelmi Alosztály vezetıje és
elmondja, hogy az ajkai Rendırkapitányság képviseletében tart tájékoztatót. A körzeti megbízott
nem tud jelen lenni az ülésen, mert máshova rendelték. A beszámoló kiegészítéseként elmondja,
hogy Ajka térségében Halimba, Öcs és Szıc községek a legnyugodtabb területek közé tartoznak, a
nyugalom szigetei. Jól mőködnek a Polgárır Egyesületek is. A bőnesetek száma az 1% sem éri el.
A legfertızöttebb rész Devecser és Ajka, azonban amit itt követnek el, az az itteni lakosoknak a
legégetıbb problémát jelenti. A bőnesetek számának alakulásában nagy jelentısége van a lakosság
hozzáállásának. Általában igaz minden területre, hogy könnyebb a bajt megelızni, mint felderíteni.
A különféle pénzlopásos esetek a leggyakoribbak, a legveszélyeztetetebb korosztály az 50-60
évesek. İk alapvetıen bizalommal élnek mindenki felé, neveltetésükbıl, korukból adódóan és a
bőnözık ezt használják ki. Felhívja a figyelmet, ha valaki idegen csenget be különféle ürüggyel,

feltétlenül kérjenek igazolványt tıle. A bőnözık kiadják magukat villanyóra leolvasónak,
ellenırnek, sıt még rendırnek is. Ha valódi ellenır, vagy rendır az illetı, akkor elı fogja venni az
igazolványt megmutatni, de a rendır nem adhatja ki a kezébıl az igazolványt. Elmondja, hogy a
vagyonıri jelvény hasonló a rendırihez, azonban a rendırigazolványon5 számjegyő azonosító
található. Felhívja a figyelmet, hogy a lopásoknál visszatérı gond, hogy a bőnözık nagyon könnyen
bejutnak a házakba, mert a kertkapuk sok helyen nincsenek zárva. A legfontosabb, hogy napközben
is zárva legyenek a kapuk, ajtók és a szomszédok figyeljenek egymásra. Javasolja, ha a faluban
gyanús személyt látnak cél nélkül kószálni, hívják a 107-e számot, mely ingyenes és Ajkán cseng
közvetlenül. Több településen igényként merül fel, hogy a körzeti megbízott többet legyen jelen a
területen, járırözzön. Sajnos még mindig kevesebb emberrel dolgoznak a körzetben, mint szükséges
lenne, és gyakran más helyekre kell vezényelni, bár öt települése van, telefonon elérhetı a szolgálat
idején. Elmondja még, hogy a mai napon tetten értek és elfogtak egy halimbai bőnözıt Ajkán, aki
nemrég szabadult feltételesen, ezért elızetes letartóztatásba került. A kapitányság részérıl
igyekeznek minden segítséget megadni a lakosoknak.
Kérdés:
Dél Károly a Polgárır Egyesület elnöke kérdezi, hogy a körzeti megbízott lehetne-e többet jelen,
mivel nagy szükség lenne erre. Jó lenne, ha a polgárırökkel közösen is tarthatnának járırszolgálatot
közösen. Erre még nem volt példa, de talán eredményesebbek lehetnének, fıleg hétvégéken.
Hozzászólás:
dr. Katona Éva Rozália képviselı elmondja, hogy a körzeti megbízott jelenléte már elrettentı
erıvel bír, a kis településen azonnal észreveszik, ha jelen van, figyelnek, ha többször látják. Ha az
út mellett ellenıriznek, az is elınyös, de a konkrét jelenlét is fontos.
Válasz:
Timár Krisztián alosztályvezetı elmondja, hogy a polgárırökkel elıfordul, hogy hétvégeken
tartanak közös akciókat, több településen volt már ilyen. Itt is lehet szervezni, de nem biztos, hogy a
helyi körzeti megbízottal, esetleg más beosztottal. A konkrét ügyben megbeszélik és egyeztetnek.
Az elnök elérhetıségét elkéri. Elmondja, hogy minden szombat este rendırautóval is jelen vannak,
szolgálatot teljesítenek, kb. fél éve. Ezt folytatják minden szándékuk szerint, bár kevesebben
dolgoznak, mint szeretnék. Az önkormányzattal is tartják a kapcsolatot és ha szükséges, értesítsék.
Köszöni a figyelmet.
Tóbel János polgármester köszöni a tájékoztatót. Javasolja, hogy a testület fogadja el azt.
A képviselık egyetértettek a javaslattal, a tájékoztatót egyhangúlag elfogadták.
(Timár Krisztián a közmeghallgatásról eltávozott)
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének teljesítésérıl, az elvégzett feladatokról
Elıadó: Tóbel János polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Tóbel János polgármester ismerteti a költségvetés teljesítésének alakulását, az idén elvégzett
feladatokat, a fıbb kiadásokat és bevételeket. Szóbeli kiegészítésében kiemeli, hogy az idei
legnagyobb feladat a térségi közös, Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál! címő turisztikai
fejlesztési pályázat volt. Ennek keretében készült el a dr. Szalai Miklós Emlékház gyógynövényes
kertjének fejlesztése, bıvítése, melyet falunapon adtak át. A mővelıdési ház felújítására, az
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására pedig pályázati támogatást nyertek. Az elsı
közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mert nem volt jelentkezı a beruházásra. Januárban
hirdetik meg másodszor az eljárást, most már az ısszel megváltozott szabályok szerint.

Remélhetıleg jövı nyáron befejezıdhet a beruházás.
Elmondja még, hogy benyújtották a szennyvízcsatorna építés támogatása érdekében a pályázatot az
elızı testület döntése nyomán október 4-én. Az elbírálás folyamatban van. Elkészült az óvoda
tetıfelújítása a villámhárítóval, szintén pályázati támogatással. A konyha bıvítésére sajnos nem
kaptak támgoatást.
Eszközbeszerzések is történtek, például ki kellett cserélni az orvosi rendelıben a gázkazánt és év
végére megvásároltak egy defibrillátort, melyet a háziorvos-képviselı tiszteletdíjának megfelelı
összegbıl finanszíroztak.
Elmondja még, hogy idén mintegy 32 MFt iparőzési adóbevétellel számolhattak, ez 14 MFt-tal
kevesebb, mint tavaly. A lakossági kommunális adó bevétel 2,9 MFt, ami 250 e Ft-tal kevesebb,
mint tavaly. A kiadási oldalon a legnagyobb tétel az iskola és óvoda fenntartása, mely az állami
támogatáson felül 26 M Ft-ot jelent, ehhez Szıc községtıl csak 2 MFt-ot kapnak.
Ismerteti az egyéb településfejlesztési feladatokat is. Az új utcában a telkek kialakítása évek óta
folyik. Mára elkészült a gézvezeték és a villanyhálózat is kiépült az EOn beruházásában. A víz és
csatornahálózat készítését anyagi lehetıségek függvényében készítik saját forrásból. Az elsı
részletben csak 20 telek közmővesítését tudják elvégezni.
Elmondja, hogy a jövı évi terveket az idei feladatokra építve tervezik, ezért együtt ismerteti azokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
3.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011.évi költségvetési tervérıl
Elıadó: Tóbel János polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Tóbel János polgármester ismerteti a 2011. évi költségvetés tervezetét, koncepcióját. Szóbeli
kiegészítıjében elmondja, hogy a költségvetés fıösszege kb. 204 MFt-ra várható. Legfontosabb
feladat továbbra is az intézmények mőködıképességének megtartása és a szociális feladatok
ellátása.
Tavaly döntött a testület a Mővelıdési Ház felújítása és integrált szolgáltató központtá alakítása
érdekében pályázat benyújtása mellett. E célra 53 MFt támogatást nyertek. A mőemlék épület
felújítására külön mőemlékvédelmi hatósági engedéllyel rendelkeznek, mely több szigorú elıírást
tartalmaz. Az udvarhoz és a kerítéshez is külön engedély kellett, az udvari játszóteret az EJHA
Egyesület pályázatával tervezik fejleszteni, melyek lebírálása folyamatban van. Pályázati
támogatások nélkül, csak önerıbıl nem tudnak szinte semmit sem megvalósítani. Továbbra is
törekednek a takarékos gazdálkodásra.
4./ Tájékoztató a település környezeti állapotáról
Elıadó: Tóbel János polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Tóbel János polgármester ismerteti a környezeti állapot értékelésérıl készített tájékoztatót, melyet
a közmeghallgatáson szükséges ismertetni.
Szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy az Akácfa utca felületkezelése és a csapadékvíz elvezetı
árkok elkészültek. Ehhez a fejlesztéshez a kommunális adóbevételt is felhasználták, azonban
nagyon magasak az útépítési árak. A kommunális adó nagyságával kapcsolatban elmondja, hogy
egy ingatlanra egy hónapra két és fél kg kenyér árát, vagy egy doboz cigaretta árát jelenti a
kommunális adó, amit a település fejlesztésére fordítanak. A szennyvíz csatorna pályázattal
kapcsolatban elmondja még, hogy a lakosokat megkérdezték a csatlakozási szándékról. A 444
lakossági ingatlanból 302 a csatlakozás mellett foglalt állást, ami 68 %-os arány.
Az Észak-balatoni hulladékkezelési rendszer próbaüzeme elhúzódott, idén nem kezdıdött meg,
várhatóan jövı év elején lezajlik. Addig még az idei díjakkal számolják a hulladékszállítást. A
mostani ismeretek szerint jövı májustól indul az éles üzem, amikor már a 168 település szilárd

hulladékát Királyszentistvánra viszik. Az új rendszerrel jelentıs változások várhatók a
hulladékszállításban. Megszőnik a falvakban a kéthetes szállítás lehetısége és kéttényezıs díjat
vezetnek be, lesz egy alapdíj és a szállítási díj, hasonlóan más szolgáltatásoknál, mint például vízdíj,
villanydíj. Az alapdíjat minden ingatlan után kell fizetni. Az új hulladéklerakó megépítését az EU
támogatta, mely szerint csak egyszer ad támogatást egy feladatra, tehát a rendszernek
önfenntartónak kell lennie. Ezért a díjakba beépítik a fenntartási költségeket, hogy késıbb ebbıl
lehessen megoldani a további fejlesztést, a „fizessen a szennyezı” elve alapján.
Halimbán elkészült két szelektív hulladékgyőjtı sziget, a 3 db 1 m3-es konténert hamarosan
hozzák. Érdemes odavinni majd a hulladékot válogatva, mivel úgy csökkenthetı az ingatlanról
szállítandó hulladék.
A hulladékszállítási díjak mértékét – bár testületi hatáskörben kell megállapítani – nem tudják
befolyásolni, mert a szolgáltató adatai alapján kalkulálják ki. 2010-ben egy 110 l-es kuka szállítási
díjat 357 Ft + áfa, mely várhatóan jövı májusig marad. Azonban ezt követıen meg fog emelkedni a
díj. A választható edény mérettıl függıen differenciált lesz az alapdíjon felüli szállítási díj. 60, 80,
120 literes edényt lehet választani.
Elmondja még, hogy az ivóvíz díjnál 500 Ft-os alapdíj mellett 218 Ft változó díj várható, a
szennyvízdíj 359 Ft lesz, ami 1 Ft-os emelkedést jelent.
A zöldfelületek gondozását az önkormányzat továbbra is végzi. Új eredménynek tartja, hogy az
önkormányzati erdı területet is gondozni tudták, az Erdıfelügyelıség engedélye alapján
egészségügyi tisztítást végeztek, 51 m3 fa lett belıle, amit a Mővelıdési Ház főtésére fordítanak. A
felújítás után korszerő faaprítékos kazánt fognak remélhetıleg beszerelni, mely fenntartása jóval
olcsóbb a gáznál. Megköszöni a lakosság munkáját a faluszépítésben, virágosításban. Kéri, hogy
akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt.
Kérdések:
Tóbel Ferencné helyi lakos kérdezi, hogy januártól viszik-e már minden héten a kukát. Véleménye
szerint, nem mindegy, hogy egy családban egy fı van, vagy 3-4 ember él. Az egyedülállóknak nem
telik meg a kuka egy hét alatt, mit lehet tenni.
Válasz:
Tóbel János polgármester elmondja, hogy ez a gond a korábbi polgármesteri tájékoztatón is
felmerült, de sajnos nincs más megoldás. Korábban felmerült, hogy szabályozzák központilag, hogy
a családtagok száma alapján milyen mérető kukát lehet vásárolni, de ez a megoldás nem szabályos,
így elvetették. A lakos maga döntheti el, milyen edényt vesz. Véleménye szerint, az önkormányzat
segít megszervezni a kukák vásárlását, akik szeretnék lecserélni, felmérik majd az igényeket és a
lakosoknak kell megvenni, ha le kívánják cserélni. Várhatóan májustól lesz a heti szállítás.Értesítést
küldenek mindenkinek majd.
Elmondja még, hogy Veszprém megyében több körzet van, közel azonos díjakkal számolnak. Az
egész területrıl beszállítandó hulladék mennyiséget most csak becsülték. Ha valaki jövıre kisebb
kukát vesz, kevesebb díjat kell fizetnie, azonban 2012-ben már a tényleges összes szállított
mennyiség alapján fogják meghatározni a díjakat. Ha kevesebb lesz a mennyiség, a fenntartási
állandó költségeket vissza kell osztani a kevesebb mennyiségre, így a díjak tovább emelkedhetnek,
ami mindenkit érinteni fog. Tehát érdemes meggondolni, hogyan járnak jobban.
Hozzászólás:
Lukács Károly helyi lakos elmondja, hogy a középsı buszmegálló váróhelyisége takarítására
nagyobb gondot kellene fordítani, mivel sokszor gondozatlan.
Válasz:
Tóbel János polgármester elmondja, hogy ez gondot jelent valóban, mivel naponta takarítják a
középsı buszvárót, de valószínőleg a fiatalok este teleszemetelik.

Hozzászólás:
Dél Károly a Polgárır Egyesület elnöke elmondja, hogy járırszolgálat közben többször
tapasztalta a fiatalok szemetelését a buszvárókban, rájuk is szóltak, és néhányszor kisepertették
velük. De úgy tőnik, nem tanultak az esetbıl.
Tóbel János polgármester köszöni a kérdéseket, hozzászólásokat.
karácsonyi ünnepeket, boldog újévet kíván.

A jelenlévıknek békés

Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és bezárta a
közmeghallgatást.
K.m.f.

Tóbel János
polgármester

Kisné Borbély Adrienne
körjegyzı

