
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1-3 / 2012.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. január 30-án tartott ülésérıl.                                   
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, 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:  
  Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı 
  Nagy Noémi igazgatóhelyettes 
  Kovács Attiléné óvodavezetı 
  Poór Istvánné élelmezésvezetı 
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
Lakosság részérıl:  -  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a halimbai 7 tagú képviselı-testület 7 tagja jelen van, így a testület 
határozatképes. Az ülést megnyitja.  Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.   
 

N A P I R E N D 
 
1./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet megvitatása (1.olvasat) 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
2./  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
3./ A szociális ellátásokról és igazgatásról szóló rendelet módosítása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
4./ Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet megvitatása   
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
5./ Az ivóvízdíjról és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
6./ Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
a.) A Körjegyzıség fenntartásáról szóló megállapodással kapcsolatos tájékoztató 
b.). Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról 
7./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
8./ Közalkalmazott nyugállományba vonulásának megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
9./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
 
A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Hozzászólás: 
Vajai Gábor képviselı elmondja, hogy a vegyes ügyek között a Polgárır Egyesület mőködésével 
kapcsolatban kíván tájékoztatást tenni. 
 



N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 
 
1./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet megvitatása (1.olvasat) 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi, a napirend tárgyalásánál jelen van Pálosiné 
Nagy Katalin tagintézmény-vezetı, Nagy Noémi igazgatóhelyettes, Kovács Attiléné óvodavezetı, 
Poór Istvánné élelmezésvezetı) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy elkészült az idei költségvetés 
tervezete, melyben az állami költségvetési törvényben biztosított normatívákat vették alapul. Az 
önkormányzat anyagi helyzete idén nagyon nehéz, hasonlóan az ország gazdasági helyzetéhez. Az 
elsı kilenc hónapban csak nagyon szoros gazdálkodással tudják megırizni a likviditást. Az idén a 
nagyberuházások megvalósítása a befejezéshez közeledik. A folyó beruházások közül az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása, vagyis a Mővelıdési Ház felújítása végszámláját a 
szerzıdés szerint január 20-ig ki kellett fizetni, ami több, mint 29 millió Ft volt. Az áfát a fordított 
adózás miatt be kellett fizetni. Még tavaly kifizették a bútorok számláját is. A pályázati kifizetési 
kérelmet az építésrıl és a bútorokról most nyújtották be, mivel támogatás utófinanszírozású. A 
támogató hatóság 60 nap alatt hoz döntést a kifizetési kérelemrıl, ha hiánypótlás lesz, annak 
idejével meghosszabbodik a határidı és helyszíni szemle is biztosan várható. Tehát addig az 
önkormányzat pénze áll benne. Szintén idén valósul meg két vidékfejlesztési pályázat, a 
Mővelıdési Ház kerítés-felújítás - udvarfelújítás és a Faluközpont fejlesztés, mely a középsı 
buszváró környékének fejlesztését jelenti, 14,5 M Ft és 12 MFt összköltséggel.  
Halimba életének legnagyobb beruházása a szennyvízcsatorna hálózat építése lesz, melyet szintén 
idénre terveznek megvalósítani. Emiatt a költségvetési fıösszeg az eddig megszokottnál jóval 
magasabb, mert a teljes beruházási költséget betervezték. Eddig a Víziközmő Társulat átadta az 
Önkormányzat által megelılegezett számlák ellenértékét. Mint ismert, a Társulat megkötötte a 
hitelszerzıdést, tehát a beruházási hitelkeret rendelkezésre áll. 
Az elhangzottak miatt idén szükséges lesz nagyon szigorú költségvetési tervezés és megvalósítás, 
minimális eszközbeszerzés az intézményeknél. Az intézmények költségvetésének összeállításakor 
egyeztetett a vezetıkkel és javasolta, hogy a dolgozók részére a bérköltségen felül juttatandó 
hozzájárulást kétféle összeggel számolják ki. Elıször maximálisan évi 200eFt összeggel, majd évi 
60eFt-tal is számoltak. A költségvetés fıszámainak kialakulása után látható lett, hogy csak az 
5eFt/fı/hó étkezési célra használható Erzsébet-utalványt tudják minden dolgozó részére biztosítani. 
Ez több, mint 6 millió Ft megtakarítást jelent.  
Az iskola és óvoda fenntartására 20,5MFt-ot kell hozzátenni saját forrásból. Javasolta a tervezéskor, 
hogy az idei eszközbeszerzéseket minimalizálják. Elmondja még, hogy kérte az óvodát és iskolát, 
hogy mutassák ki, hogy a szıci gyerekek aránya mekkora pontosan, mivel a szıci önkormányzat 
tavaly is csak 2millióFt-tal járult hozzá a fenntartáshoz, holott a gyermekek aránya jóval nagyobb 
összeget feltételezne. Az óvodai szıci ingyenes étkezı gyermekek után tavaly 402eFt-ot fizettek a 
normatív támogatáson felül, az alapnormatíván felül 350eFt-ot fizettek Szıc önkormányzata helyett 
saját forrásból. Az iskolai ingyenes étkezık esetében is több százezer Ft-ot kellett hozzátenni.  
Tárgyalt a nyirádi polgármester úrral, mert az igazgatóhelyettes béréhez eddig Nyirád nem járult 
hozzá arányosan, mely jelentıs összeg lenne, de továbbra sem kívánnak hozzájárulni, viszont 
Halimbának  a gazdasági feladatok ellátásáért nem kell fizetnie. Elmondja még, hogy a következı 
tanévtıl állami kézbe kerül az iskola, az óvoda marad önkormányzati fenntartásban. Javasolja, hogy 
tekintsék át részletesen a tervezetet és kéri a jelenlévık és a képviselık véleményét. 
 
Ezt követıen sorra áttekintették a költségvetés tervezetet.  
 
Hozzászólás: 
Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı elmondja, hogy az eszközbeszerzés csökkentették, 
szükségesnek tartja, hogy a tornaterem padlóját felújítsák, mivel szálkás, a gyerekek kezébe mehet. 



Javasolja, hogy csiszolják és lakkozzák fel. Szükség van még táblai eszközökre is a matematika 
oktatáshoz.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a tornaterem padlójának felújítása, csiszolása az 
ablakcserével együtt történt néhány éve. Idén nem lát lehetıséget az újabb felújításra, melynek 
költsége kb.1500 Ft/m2 lenne a 106 m2-es teremre. Elmondja, hogy az iskola költségvetés 
tervezésénél megdöbbenve látta, hogy a túlórákat óriási számban tervezték. A gyógypedagógus 
tanítónı azzal a feltétellel mehetett el a prémiumévek program keretében nyugdíjba, ha heti 6 órát 
továbbra is tanít. Az iskola ezt nem vette igénybe az elsı félévben, errıl ı nem tudott, most azt 
mondta a tagintézmény-vezetı, hogy egészségügyi problémái vannak, ezért nem tanít. A dolgozót 
megkérdezte, aki azt mondta, hogy tudja vállalni a heti 6 óra tanítást, de azt mondta neki a 
tagintézmény-vezetı, hogy nem kell mennie tanítani. A II. félévben folytatja a tanítást.  
 
Hozzászólás: 
Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı elmondja, hogy a gyógypedagógusnak korábban 
voltak egészségügyi gondjai. Vannak olyan kollégák, akik túlóra nélkül tanítanak, szakkört 
vezetnek, korrepetálnak.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a többi intézménynél is ezt a rugalmasságot biztosítják, 
túlóráznak, pályázatot írnak folyamatosan, ha szükség van rá, a hivatalban ugyanúgy, mint a 
mővelıdési házban, vagy az óvodában is.  
 
Hozzászólás: 
Kovács Attiláné óvodavezetı elmondja, hogy van egy hallássérült gyermek az óvodában, akinek a 
nevelése integráltan történik. Megkeresett egy alapítványt a támogatása érdekében, de sajnos 
nincsen rá mód. Az óvoda költségvetésébıl igyekeztek lefaragni, így elhagyták az udvari játékok 
felülvizsgálati költségét. A játékok felülvizsgálatát kétévente el kell végeztetni, idén év végéig 
érvényes, a jövı évben esedékes lesz. Tudomása van arról, hogy a Mővelıdési Ház udvarán a 
játszótéri játékok felülvizsgálata várható idén, esetleg azzal egyidejőleg megoldható lenne az 
óvodaudvar is, így a kiszállási díjat mindenképpen megtakarítanák.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy idén a pedagógiai szakszolgálati hozzájárulás úgy 
alakul, hogy 70%át a kistérség, 30 %-át a Veszprém Megyei Önkormányzat viseli, az 
önkormányzatok a 0-18 éves lakosságszám alapján egységesen járulnak hozzá. Gond lesz, hogy 
kevesebb gyermeket tudnak ellátni, kevesebb logopédiai foglalkozás lesz, mert csak egy logopédus 
marad. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslatokkal. 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy vegyék sorra a további tervezetet és az elhangzott 
javaslatok szerint módosítsák. 
 
Hozzászólások: 
Kovácsné Véber Eszter képviselı javasolja, hogy az Emlékházhoz tervezzenek vetımag 
vásárlásra forrást, mert szükséges lenne az egynyáriakat elvetni, esetleg palántákat beszerezni, 
amibıl nem tudnak szaporítani. Tavaly 40eFt-ot terveztek, de nem fogyott el mind. 
 
Csipszer András alpolgármester szerint a kevés az 50eFt, ha a látogatónak is szeretnének 
értékesíteni. 
 



Kérdések: 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy minden civil csoport, klub 20-30eFt támogatást kap a 
tervezet szerint, az EJHA egyesület miért 50eFt-ot.  
 
Kovácsné Véber Eszter képviselı kérdezi, hogy mőködik-e a tekeklub. 
 
Vajai Gábor képviselı kérdezi, hogy a villanydíj miért olyan magas, 720 eFt a karbantartó telepen. 
 
Csipszer András alpolgármester kérdezi, hogy a faluautóra tervezett költség a tavalyi összeget 
tartalmazza-e. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy facsemetékre is tervezzenek, összesen 100eFt-ot. 
Elmondja, hogy az idısek klubjainál több átfedés van, egy személy több csoportnak is a tagja. Az 
EJHA Egyesület támogatásánál már tavaly is figyelembe vették, hogy az egész faluközösség 
érdekében nagyon sok munkát végeznek. Különféle pályázatokat készítenek és nyernek, melyek 
támogatását közösségi célra hasznosítják. Ilyen a tavalyi játszótér építés, melyre 20.000 eurót 
nyertek, ez 6,3 millió Ft, vagy a pet-palack és fémgyőjtés, melyek árát szintén a falusi játszótérre 
fordították, vagy a családi egészségnapot 250eFt pályázati támogatással az egyesület rendezte meg. 
A tekeklub mőködik, 8-10 fıvel, a körzeti és falusi szpartakiádon képviselik Halimbát, jó 
eredményeket érnek el, vannak nık is köztük és sok éve együtt vannak. A karbantartó telepen 
mőködik a kábel-TV telephely, az fogyaszt sok villanyt, de rendszeresen negyedévente leolvassák 
és megtérítik megállapodás alapján. Szerinte a közvilágításnál nem biztos, hogy elég lesz az 1,8M 
Ft, mivel mérıórákat szereltek fel és idéntıl használják.  
Elmondja még, hogy az ingatlanok bérbeadásából származik bevétele az önkormányzatnak, 
igyekeznek kihasználni a lehetıségeket. Megkereste a posta üzemeltetıjét, hogy az átalakítandó 
faluközpontnál lenne alkalmas hely a postahelyiségnek, még tárgyalnak róla. 
A faluautóra a tavalyi alapján tervezték a költséget. Idén június közepén lejár a hároméves casco, 
javasolja ezután is megkötni. 
 
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy tavaly megfelezték a civil csoportok 
támogatását, összességében 285 eFt-ot költenek erre. Úgy gondolja, hogy a kis közösségeket 
támogatni kell, ık értelmes célokat kitőzve elımozdítják a falu fejlıdését, közben hasznos idıtöltést 
nyújtanak. Elmondja, hogy a falunapi programokra nyújtottak be LEADER pályázatot. Javasolja, 
hogy ha nyer a pályázat, a 450eFt-ot csoportosítsák át a falu-tévé megvalósításához.  
 
Hozzászólások: 
Dr.Katona Éva Rozália képviselı javasolja, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásnál 
vegyék figyelembe a 3,9% inflációt, mely kb. 1eFt lenne csak. Javasolja továbbá, hogy a rendelınél 
lévı hulladékgyőjtıt cseréljék le kisebbre, mert elegendı, nem telik meg.  
 
Vajai Gábor képviselı javasolja, hogy a temetınél a ravatalozó épületre fordítsanak több összeget, 
folytassák a tavaly elkezdett felújítást, esetleg a saját munkaerıvel.  
 
Vajai Sándor képviselı emlékeztet rá, hogy a fiatalok lakásépítési támogatásáról már tárgyaltak, 
javasolja, hogy tervezzenek rá összeget, nem látott konkrétan erre tervezve. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a temetıre tervezzenek nettó 100eFt-ot. Elmondja, hogy 
régebben minden évben 1 M Ft-ot osztottak ki a lakáscélú támogatásra, felújításra 100eFt-ot lehetett 
igénybe venni, vásárláshoz, építéshez 200eFt-ot. Az utóbbi években nem terveztek, mert 
kialakították az új utcát, az önkormányzat abba fektette a tartalékát. A nehéz gazdasági helyzet és a 



hitelezés leállása miatt csökkent az építkezési szándék. Az elsı félévben nem lát reális lehetıséget 
arra, hogy erre forrást tervezzenek, esetleg vizsgálják meg a félévet követıen, hogy ısszel hogyan 
alakul a helyzet, és döntsenek. Véleménye szerint, aki építkezésbe akar kezdeni, kell lennie saját 
tıkének, ez a 200eFt csekély az összes költséghez képest. A felújítási kölcsönbıl esetleg lehet 
kisebb fejlesztést megvalósítani a lakosoknak.  
 
Ezt követıen a képviselık áttekintették a bevételeket. 
 
Hozzászólás: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az adóbevételeknél nagy bizonytalansággal kell 
számolni, a vállalkozások májusban visszaigényelhetnek jelentıs összegeket, hasonlóan a tavalyi 
évhez.  
 
Ezt követıen a képviselık áttekintették a Körjegyzıség költségvetési tervezetét. 
 
Hozzászólás: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy Taliándörögd község csatlakozásával változik a 
községek hozzájárulási aránya a fenntartáshoz. A taliándörögdi kirendeltség két dolgozójával nıtt a 
létszám, s ott egy mobiltelefon és egy vezetékes telefon költségét biztosítják, valamint a 
számítógépek rendszergazdai díját februártól, a tervezet szerint havi 15eFt összegben. Szükség 
szerint változna, ha nem lenne ekkora költség. Elmondja, hogy a gépkocsi-használat összege 
várhatóan emelkedni fog, mivel sajnos egy oda-vissza út Taliándörögdre 31-32km. Az öcsi 
falugondnok minden nap megy az ebédekért Taliándörögdre, és ha szükséges hozza és viszi az 
iratokat is. Különben elektronikusan megoldanak sok mindent. Az átállás nehéz és nagyon sok 
munkát igényelt és igényel ma is, januárban hét alkalommal járt a kirendeltségen, a folyamatos 
egyeztetés, betanítás miatt. Takarékossági szempontokat figyelembe véve a mőszaki ellenır 
költségét látja megtakaríthatónak, bár a munkát amúgy is meg kell oldani, ezért eseti jelleggel 
lehetne felkérni.  
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a tervezet egyeztetése az intézményvezetıkkel 
megtörtént. Javasolja, hogy az elhangzott módosításokkal dolgozzák át a tervezetet és a következı 
ülésre rendeleti formában dolgozzák ki. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslatokkal. 
 
(Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı, Nagy Noémi igazgatóhelyettes a testület ülésérıl 
eltávoztak)  
 
2./  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el a módosítást az elıterjesztés szerinti 
indokolásokkal, mely a tavaly év végi tényleges teljesítéseket tartalmazza.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 
1/2012.(I.31.)önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl szóló 
5/2011.(II.28.)önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet szövege a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 



3./ A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet módosítása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy januártól több helyen módosították a szociális 
törvényt, emiatt a helyi rendelet módosítása is szükséges. Ismerteti a változásokat. Elmondja még, 
hogy a helyi lakásfenntartási támogatás megszőnt, a normatív támogatás elbírálása jegyzıi 
hatáskörbe került. Lehetısége van az önkormányzatnak, hogy a helyi rendeletben szabályozza 
jogosultsági feltételként, hogy az kaphasson lakásfenntartási támogatást, aki a lakókörnyezetét 
rendben tartja. Felhívja a figyelmet az objektív szabályozás szükségességére és az 
ellenırizhetıségre.  
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy szabályozzák a helyi rendeletben jogosultsági 
feltételként, hogy csak az kaphasson lakásfenntartási támogatást, aki a lakókörnyezetét rendben 
tartja, hasonlóan, mint az aktív korúak ellátásánál. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Vajai Gábor képviselı egyetért a javaslattal, ellenırizzék a lakóhely rendben tartását.  
 
Csipszer András alpolgármester  szintén egyetért, határozzák meg. 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy az elhangzott kiegészítéssel fogadják el a rendelet 
módosítását.  
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
2/2012.(I.31.)önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2009.(III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
4./ Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet megvitatása   
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a januártól módosított gyermekvédelmi törvény 
szerint a gyermekétkezésnél is meg kell határozni a szolgáltatási önköltséget április 1-ig. A térítési 
díj nem lehet több, mint a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. A 
rendelet tervezetben csak az áfa-emelés miatt számoltak emelést a gyermekétkeztetésben. A 
szociális étkeztetésnél eddig is számítottak szolgáltatási önköltséget, de eddig az elızı évi tényleges 
adagszámmal kellett számolni, idéntıl a tárgyévi tervezett adagszámmal kell. Véleménye szerint a 
tavalyi évi adatokból lenne célszerő kiindulni. A szociális étkeztetésnél a szolgáltatási önköltség 
585 Ft/ adag, az állami támogatás 220 Ft/adag, így a különbözet 365 Ft/adag lenne a térítési díj. 
Kiszállítással 50 Ft-tal több, 415 Ft. A Képviselı-testület mindkét ellátási formánál megállapíthat 
kevesebb összeget is a rendeletben. Kéri a képviselıket, hozzák meg a döntést a térítési díjakról. 
 
Kovács Attiláné óvodavezetı véleménye szerint a bölcsıdei ellátottakra nem lenne indokolt 
gondozási díjat megállapítani, mivel a szülık anyagi lehetıségei nagyon korlátozottak, és nagyon 
kevés gyermeket, öt fıt érintene. 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a szociális étkeztetés díját 365Ft/adag összeggel 
állapítsák meg, kiszállítással 415Ft/adag összeggel. A gyermekétkeztetésnél nem javasol emelést, 
csak az áfa-emelés miatt szükséges mértékben. Javasolja, hogy állapítsák meg a szolgáltatási 
önköltséget, a bölcsıdésekre 0 Ft térítési díjat állapítsanak meg.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 



Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
3/2012.(I.31.)önkormányzati rendeletét az étkezési térítési díjakról. (A rendelet szövege a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
5./ Az ivóvízdíjról és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a víziközmő szolgáltatásról 
szóló törvény szerint januártól megszőnt az önkormányzatok árhatósági rendeletalkotási jogköre az 
önkormányzati tulajdonú víziközmővek esetében. Idén júliustól a miniszter fogja megállapítani a 
díjakat. Addig a szolgáltató DRV Zrt. a tavalyi díjakhoz képest maximálisan 4,2 %-kal megemelt 
díjakat alkalmazhat. Az igazgató levélben értesítette a községben alkalmazandó díjakról, mely 
szerint az ivóvíznél emelték az alapdíjat, hogy csökkenteni lehessen a változó díjat, a 
csatornaszolgáltatásnál maradt ugyanannyi a díj, mint az önkormányzat decemberben 
megállapította. Valójában a decemberi díjmegállapítás – hasonlóan minden évben – a DRV Zrt 
számításai alapján történt, valódi érdemi beleszólása a testületnek nem volt.  
Mindezek miatt hatályon kívül kell helyezni a tavaly decemberben elfogadott rendeleteket. 
Javasolja elfogadni a tervezetet az elıterjesztés szerint.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
4/2012.(I.31.)önkormányzati rendeletét  egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezésérıl. (A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
6./ Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
a.) A Körjegyzıség fenntartásáról szóló megállapodással kapcsolatos tájékoztató 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy határozatot kaptak Öcs Község Önkormányzatától a 
Körjegyzıség eddigi fenntartásával kapcsolatban. Ismerteti a határozatot. Elmondja, hogy a 
határozatnak eleget téve a dolgozók kiszámolták az állami támogatással csökkentett összegeket az 
elmúlt 20 évre. Szóban tárgyalt az öcsi polgármester úrral, Mészáros Tamással. A megbeszélésen 
egy öcsi képviselı és Vajainé Szijártó Margit is jelen voltak. A szándékuk szerint igényt tartanának 
utólagosan az állami támogatással átszámolt fenntartási különbözetre visszamenıleg. A teljes 
összeg mintegy 14MFt. Véleménye szerint, erre nincsen mód, mivel az 1991.évben megkötött 
megállapodás ezt a számítást nem tartalmazta, az arról szól, hogy a települések lakosságszám 
arányában járulnak hozzá a fenntartáshoz. Az önkormányzati törvény szerint is eltérı megállapodás 
hiányában lakosságszám arányában kell hozzájárulni a fenntartáshoz. Ez megvalósult a 
megállapodás szerint. Minden évben elfogadták a költségvetés és a zárszámadást. Az éves 
költségvetési törvények szerint a székhely település vehette igénybe a támogatást. Elmondja, hogy 
Halimba arányosan minden évben jóval nagyobb összeget fordított a Körjegyzıség fenntartására, az 
állami támogatást mindig ki kellett egészíteni, az utóbbi években több millió Ft-tal, Halimba aránya 
80-84% volt, de a feladatoknak nemcsak 20 %-át vette igénybe a társközség.  
Véleménye szerint méltánytalan húsz évre visszamenıleg követelni egy megkötött megállapodás 
módosítását, tudomása szerint minden pénzügyi követelés el is évül öt év után. Tájékoztatja a 
képviselıket, hogy kikérte egy önkormányzati ügyekkel foglalkozó ügyvéd szakmai véleményét is. 
Az ügyvéd elmondta, hogy a követelés jogszerőségét kell elıször megvizsgálni, azután eshet szó az 
évekrıl és az összegrıl. Ebben az esetben egyáltalán nem merülhet fel a követelés jogszerősége a 
megkötött megállapodásra tekintettel, mivel a megállapodás szerint jártak el, az abban foglaltak 
teljesültek. Egyébként pedig öt év után elévülne a követelés, ha jogos lenne. Véleménye szerint, 



hozzanak határozatot arról, hogy nem ismerik el jogszerőnek a társközség követelését, mivel annak 
nincsen jogalapja, méltányosságból pedig nem lát módot arra, hogy bármekkora összeget 
fizethetnének. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Hozzászólások: 
Csipszer András alpolgármester véleménye szerint a megállapodásban foglaltak szerint jártak el 
minden évben, szerinte utólag nem lehetséges valamit követelni, amiben maguk állapodtak meg. Ha 
ez lehetséges lenne, akkor a gazdaságban is bármilyen szerzıdés felesleges lenne, mert bárki 
eltérhetne attól. 
 
Dr.Katona Éva Rozália képviselı szerint a feladatot ellátták, fenntartották a körjegyzıséget, sıt 
jóval többet is ráköltöttek, mint amit kaptak. Nem támogatja a kérést. 
 
Vajai Gábor képviselı egyetért, nem támogatja a kérelmet, nincsen alapja. 
 
Vajainé Szijártó Margit képviselı szintén egyetért. Szerinte, ha eddig felmerült volna bármilyen 
módosítási igény, biztosan foglalkoztak volna vele korábban is.  
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az új körjegyzıségi megállapodás elfogadását 
követıen merült fel egy öcsi képviselıben, hogy az új megállapodás szerint részletesen 
szabályozzák a fenntartási költségeket, hozzájárulásokat, akkor eddig miért nem így volt. Tudomása 
szerint 1991.évtıl kezdıdıen ugyanaz a magállapodás volt érvényben, áttekintette a 
jegyzıkönyveket, amíg gyermekeivel otthon volt, addig sem módosítottak a megállapodáson. A 
pénzügyes kollégák mindig ugyanazon módszer alapján számolták, tervezték a fenntartási 
költségeket és ugyanazt elfogadta mindkét település, az elsı négy évben még hárman. Emlékezete 
szerint az elmúlt években soha nem merült fel kérdésként sem, pláne igényként sem, hogy 
módosítsák a megállapodást, vagy másképpen szabályozzák, hiszen akkor azonnal foglalkoztak 
volna a kérdéssel, meg kellett volna vitatni mindkét testületnek. Szerinte még az sem merült fel, 
hogy milyen módon számolják a hozzájárulást, hiszen minden tervezetben pontosan kimutatták a 
lakosságszám szerinti hozzájárulást. Kéri a képviselıket, tárgyalják meg Öcs Község 
Önkormányzatával a felmerült vitás kérdést és szíveskedjenek egyeztetni, hiszen fontos, hogy 
továbbra is együttmőködhessenek. 
 
Vajai Sándor képviselı szerint a körjegyzınek mindkét faluban helyt kell állnia, Öcsön is 
dolgoznia kell a testülettel, most nehezebb helyzetbe kerülhet, ha nem egyeznek meg. 
 
Tóbel János polgármester javasolja,  hogy hozzák meg a határozatot.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

5/2012.(I.30.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Öcs Község Önkormányzata a 
Körjegyzıség korábbi fenntartásával kapcsolatos megkeresésére kijelenti, hogy a 
Körjegyzıség fenntartását 1991.évtıl a köztük fennállt megállapodás alapján, azt figyelembe 
véve látta el. A fenntartáshoz szükséges hozzájárulás összegét településenként a megkötött 
megállapodás 3.pontja alapján állapították meg, amelyet a települések Képviselı-testületei 
minden évben elfogadtak költségvetési rendeletükben és a teljesítést a zárszámadási 
rendeletükben. Mindezért nem tartja jogszerőnek hozzájárulás visszamenıleges 
kompenzálását.  
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.        
Felelıs: Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 



b.). Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról 
(Szóbeli elıterjesztés) 
Tóbel János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy jogorvoslati eljárás indult az 
önkormányzat ellen a közbeszerzési eljárásban, megtámadták a testület által meghozott döntést. A 
szakértı elvégzi a szükséges teendıket. Egyelıre ennyi hozható nyilvánosságra a szakértı javaslata 
szerint.  
 
c.) Polgárır Egyesület helyiség igénye 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Vajai Gábor képviselı elmondja, hogy szerinte a Polgárır Egyesület részére kellene biztosítani 
helyiséget, mert a Mővelıdési Házban az eszközök nem elérhetıek, ha a ház zárva van. A 
pincehelyiségben megfelelne, de nem szeretnének és nem is kell külön kulcs, azonban más módot 
kellene találni.  
 
Tóbel János polgármester szerint a volt videotéka helyiségbe lehetne berakodni, amíg nem 
értékesítik. 
 
Tájékoztató: 
Tóbel János polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy az E.ON Áramszolgáltató felhívást írt 
a villanyvezetékek alatti fák gallyazására. Felkérheti, hogy végezze el a szakszerő ágvágásokat. 
Tájékoztatja továbbá a képviselıket egy pályázati lehetıségrıl, melyet a TÖOZ írt ki 
önkormányzatok számára jó települési példák bemutatása céljából. Kéri a képviselık támogatását, 
hogy próbálják meg, egy összefoglaló dolgozatot kell írni.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
 
7./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
 
A Képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Ezt követıen a polgármester megállapítja, hogy a következı napirendi pont tárgyalása személyiségi 
jogokat érint, ezért a Képviselı-testület a jegyzıkönyvvezetı részvételével az ülését zárt körben 
folytatja. 

Kmf. 
 
 
 
 
             Tóbel  János                 Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester                           körjegyzı 
 
 


