
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1 -6   / 2011.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. április 27-én 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:  
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
Lakosság részérıl:  -  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli az ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselı-testület 7 tagja jelen van, így a testület határozatképes.  
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.  

 
Csipszer András alpolgármester javasolja, hogy tárgyaljanak a halimbai újszülötteknek ültetendı 
fákhoz kialakítandó park lehetıségérıl is. 

 
N A P I R E N D 

 
1./ Az Önkormányzat 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 
     Elıadó:  Tóbel János polgármester 
2./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
     Elıadó:  Tóbel János polgármester 
3./ Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
     a.)  Mővelıdési Ház felújításához gépészeti tervek módosításáról döntés 
     b.)  Bontott cserép átadásáról döntés 
     c.)  Képviselıi használatú laptopok vásárlásáról döntés 
     d.)  Víziközmő Társulat hitelkérelmével kapcsolatos tájékoztató  
     e.)  Telefonszolgáltató váltás megvitatása 
     f.)  Halimbai újszülöttek parkjának kialakításáról döntés 
4./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
5./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
     Elıadó:  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
  
 A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 
 
1./ Az Önkormányzat 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 
     Elıadó:  Tóbel János polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a képviselık megkapták a rendelet tervezetet az 
indokolással. A tartalék összege tavaly jelentısen csökkent, az elmaradt bevételek és a beruházások 
költségei miatt. Elmondja, hogy az óvoda és iskola költségvetésének végrehajtásáról szóló 



beszámolót Nyirád Község Önkormányzata tájékoztatása alapján elfogadták. Kedvezı adat, hogy a 
közoktatási társulásnál a tavalyi évi teljesítéssel több, mint 10 millió Ft maradvány keletkezett, 
mellyel az idei hozzájárulást lehet csökkenteni. A rendelet tervezet indokolási része tartalmazza 
részletesen a tavaly év végi adatokat, mely alapján összességében látható, hogy igyekeztek 
takarékosan gazdálkodni.  
Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Hozzászólás: 
Csipszer András alpolgármester javasolja, hogy a tavalyi túlfizetés miatt idén néhány hónapra ne 
fizessenek hozzájárulást, ez elınyösebb lenne. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
9/2011.(IV.29.)önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének 
végrehajtásáról .  (A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
2./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
     Elıadó:  Tóbel János polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Hozzászólás:  
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı ismerteti a szociális törvény idei módosítását tartalmazó fıbb 
szabályokat, a helyi rendeletnél szükséges módosításokat. Eszerint megváltozott az aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos szabályzás idén január 1-tıl. A korábbi ellátás helyett bérpótló juttatást 
kaphatnak az arra jogosult aktív korúak, vagyis az 55 év alatti foglalkoztatható személyek. 
Esetükben a helyi képviselı-testület elıírhat szabályokat a saját ingatlanuk fenntartásával 
kapcsolatban, melyet a polgármester javaslatára a rendelet tervezet tartalmaz. A tervezet 
tartalmazza továbbá az iskoláztatási támogatás hatályon kívül helyezését, melyrıl a képviselık az 
idei költségvetési rendelet elfogadásakor döntöttek februárban. Kéri, hogy akinek kérdése, 
hozzászólása van, szíveskedjen megtenni.  
 
Kérdés: 
dr. Katona Éva Rozáia képviselı kérdezi, hogy a lakókörnyezet rendben tartási kötelezettsége 
minden lakosra vonatkozik-e. Gondol itt a környezetszennyezı anyagok, autógumi, hulladék 
kertben, udvaron tárolása esetén lehetséges teendıkrıl.  
 
Válasz: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy e rendeletben foglaltak az aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos szabályokra vonatkoznak, közülük is azon személyekre, akik a bérpótló 
juttatásra lennének jogosultak, a rendszeres szociális segélyre jogosultakra sem vonatkoznak e 
szabályok. Magánterületen nem határozhatja meg az önkormányzat, hogy ki mit tarthat, csak 
közterületen, de a környezetvédelmi törvény és rendeletek szerint a környezet károsítása, 
szennyezése, így a levegıszennyezés is tilos. 
 
Hozzászólások:  
Csipszer András alpolgármester szerint gond, hogy nagyon sok lom és hulladék halmozódott fel 
az udvarokon egyes házaknál, sokan egyáltalán nem törıdnek még a saját lakókörnyezetükkel sem. 
 
Vajai Sándor képviselı egyetért ezzel, gondot jelent több helyen. 
 
Válasz: 



Tóbel János polgármester véleménye szerint egyes lakosok nem éreznek felelısséget környezetük 
megóvása miatt, valós gond a hulladékok felhalmozása némely udvarokon. Sajnos van olyan 
háztartás, amely évek óta nem fizet hulladékszállítási díjat, de jövedelmi helyzete miatt nem lehet 
behajtani a tartozást. Úgy látja, egyre többen lesznek e körben. E problémát az önkormányzat 
egyedül nem képes megoldani, nem fizetheti meg a lakosok helyett a díjakat, holott a 
hulladékkezelés igénybe vétele mindenkire kötelezı közszolgáltatás. Javasolja, fogadják el a 
rendeletet az elıterjesztés szerint a szociális ellátásokkal kapcsolatban, és írják elı a bérpótló 
juttatásra jogosultaknak a lakókörnyezet rendben tartását. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
10/2011.(IV.29.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
4/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.  (A rendelet szövege a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi) 
 
3./ Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
 a.)  Mővelıdési Ház felújításához gépészeti tervek módosítása 
      (Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása, a 
mővelıdési ház felújítása során több értéket találtak, melyet a Mőemlékvédelmi Felügyelıség 
munkatársa elıírt megtartani. Például egy korábban befalazott csigalépcsıt, alagsori konyhát, az 
egykori tőzhely helyével. A gépészeti terveket módosítani kell, mivel eredetileg gáz és vegyes 
főtési mód szerepelt a tervekben. A pályázatnál elhagyták a gázfőtést, mivel nagyon drága lett volna 
a továbbiakban a fenntartási költség, így kazánt terveztek. Másik helyszínre kell tervezni a kazánt, a 
bontás során fellelt értékek miatt. A kiviteli gépészeti terveket 2006-ban a kistérségi Heritour 
pályázat keretébıl készítették, Bagi Zoltán volt a gépészeti tervezı. Árajánlatot kért tıle a terv 
módosításra, mivel sürgısen be kell nyújtani. Az ajánlat szerint bruttó 40e Ft lenne a módosítás 
költsége. A módosítást egyezteti a tervezı a mőemlékvédelmi felügyelıvel, aki jóváhagyását 
megadja. Javasolja, hogy fogadják el a módosítás ajánlatát. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Kérdések: 
Csipszer András alpolgármester kérdezi, hogyan tartják a határidıt a kivitelezık. Egyetért, 
rendeljék meg a módosítást, szükség van rá. 
 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy mi lesz, ha nem teljesítik határidıre az építést, hogyan 
alakul a kötbér. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a mőemlékvédelmi szakértı elıírásai, véleményei miatt 
sok mindent kellett változtatni. Ez okozott csúszást a bontás során. A falkutató régésznek is kellett 
idı, talált régi épületrészeket, ami alapján szintén módosítások kellettek. Elmondja, hogy a tervben 
eredetileg 7 kémény volt, de a kazán miatt csak egy dupla kémény marad, és egy másik egyes, plusz 
egy szellızı. E miatt maradvány összeg lesz a költségvetésben, de faanyagból többet használtak az 
eredetileg tervezettnél.  Minden költséget le kell egyeztetni az Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) szakembereivel is, mivel a pályázati támogatási szerzıdés nagyon pontosan 
meghatározza, mire lehet felhasználni a támogatást. A pályázati szerzıdés miatt módosítani, csak a 
kifizetési kérelem elıtt maximálisan egy hónappal lehet.  Eddig csak bontási munkákat végeztek. A 
villanyszerelési munkák alul lettek tervezve, ott plusz költségek várhatók. Jó a kapcsolat a 
mőemlékvédelmi felügyelıvel és az MVH-val is.  



A határidıt a szerzıdés tartalmazza, a kötbér a vállalási ár 0,2 %-a. Reméli, hogy tartani tudják a 
befejezési határidıt. Az építési ellenır minden héten jön, a mőemléki felügyelı is jelen van 
folyamatosan. A nyílászárókat a kivitelezı már legyártotta saját munkával. Az elıkészítı munkák, 
bontás elkészültek.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

45/2011.(IV.27.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete vállalja a Mővelıdési Ház gépészeti 
terveinek módosítási költségeit, Bagi Zoltán magántervezı vállalkozó (Tapolca, Királykúti 
u. 1.)  ajánlata szerint,  bruttó 40.000 Ft összeggel. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal.  

 
b.)  Bontott cserép ügye 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy tavaly az Emlékház felújításánál 2500 db bontott téglát 
a polgármester adott az önkormányzatnak, mert nem volt elegendı és nem vettek máshonnan a már 
vásárolt mellett. Sajnos nem hoztak külön határozatot erre, de tájékoztatta a testületet. A szállítást 
és rakodást a falukarbantartó intézte a közmunkásokkal. Kéri, hogy mivel most a Mővelıdési 
Háznál keletkezett bontott anyag, cserébe vihessen ugyanannyi bontott cserepet a Mővelıdési 
Háznál történt bontásból maradó anyagból. 
 
Hozzászólások: 
Vajai Sándor képviselı elmondja, hogy tavaly ı nem volt itt, nem tudja, hogy volt a megállapodás. 
 
Vajai Gábor képviselı elmondja, hogy az említett feltételekkel volt a megállapodás. Egyetért a 
kérelemmel. 
 
Csipszer András alpolgármester egyetért, ı is emlékszik rá, hogy tavaly nagyon sürgıs volt a 
bontott tégla és nem tudtak elegendıt venni. 
 
Tóbel János polgármester bejelenti, hogy nem vesz részt a szavazásban. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fı nem 
szavazott)  a következı határozatot hozta: 

46/2011.(IV.27.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja, hogy Tóbel János 
polgármester részére, az általa 2010.évben az Önkormányzatnak adott 2500 db bontott tégla 
helyett 2500 db bontott tetıcserepet juttat. 
Felkéri az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:    Csipszer András alpolgármester  Határidı: azonnal.  

 
c.) Képviselıi használatú laptopok vásárlásáról döntés 
(Írásos árajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az idei költségvetési rendeletben jóváhagytak 780e Ft-
ot 6db laptop vásárlására, melyek az önkormányzat tulajdonába kerülnek, de a képviselık 
használatába adnák. Egy db-ra 130eFt-ot tudnak fordítani. A gépekre az évente elszámolandó 



értékcsökkenési leírás után, a 4 év alatt 0-ra leírt gépeket, esetleg majd megvásárolhatják. Így 
biztosítható a gyorsabb, könnyebb kapcsolattartás, anyagok küldése. Összehasonlításképpen 
ismertet két árajánlatot két különféle laptopra. A 130eFt feletti részt szerinte, a képviselıknek 
maguknak kellene kifizetni. Kéri a képviselıket, tekintsék át az ajánlatokat és válasszák ki a nekik 
megfelelıt. Javasolja más üzletektıl is ajánlatot kérni.  
 
Hozzászólások:  
Csipszer András alpolgármester ismerteti az árajánlatokat, melyek közül kettı típust javasol 
kiválasztani, egyik drágább, másik olcsóbb gépre szól, de tudásban is van különbség. A Toshiba 
2GB memóriás, a Dell 4 GB-tal. A windows7 szoftver van telepítve rájuk. Szerinte a képviselık 
nyilatkozzanak, melyik géptípus lenne megfelelı számukra.  
 
Vajai Gábor képviselı javasolja, hogy kérjenek árajánlatot mástól is. Részére a Toshiba típusú gép 
lenne megfelelı. 
 
Vajai Sándor képviselı nyilatkozik, hogy a Toshiba típust kérné. 
 
Vajainé Szijártó Margit képviselı a Toschiba gépet kérné. 
 
Csipszer András alpolgármester a Toshiba gépet kérné. 
 
dr.Katona Éva Rozália képviselı nyilatkozik, hogy a Dell típusú gépet szeretné, a különbözetet 
megfizeti. 
 
Kovácsné Véber Eszter elmondja, hogy a Dell típusú gépet szeretné, vállalja a különbözetet. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

47/2011.(IV.27.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy árajánlatot kér 
6 db laptop vásárlása céljára, 4 db Toshiba, és 2 db Dell típusú gépre.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kedvezıbb ajánlatot fogadja el. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal.  

 
 
d.)  Víziközmő Társulat hitelkérelmével kapcsolatos tájékoztató  
(Szóbeli elıterjesztés) 

 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy eddig két bankkal tárgyaltak víziközmő társulati 
majdani hitelkérelemrıl, illetve elızetes hitelminısítést kérve és jövı hét folyamán még egy 
harmadik bankot is megkeresnek ajánlattétel érdekében. Az egyik bank azzal a feltétellel adott 
volna hitelt, ha a hitel 25%-át letétbe helyeznék óvadéki biztosítékként, amellyel aztán nem 
rendelkezhetne az önkormányzat. A másik bank szóbeli tájékoztatása szerint valószínőleg megfelel 
halimbai önkormányzat a hitelfeltételeknek, de személyesen szeretnének tárgyalni a feltételekrıl.   
Amikor a konkrét ajánlatok rendelkezésre állnak, a testület elé terjeszti a döntés érdekében. A saját 
forrás biztosításának meglétéig, véleménye szerint célszerő várni a társulat intézı bizottsága 
összehívásával. Erre két héten belül talán sor kerülhet. 
 
Kérdés: 



Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy a részletfizetések esetében nem lehet-e elhalasztani a 
kezdési idıpontot két hónappal, mert már eltelt az április, némely lakosnak nehézséget jelent 
többhavi részlet egyszerre történı fizetése. 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a tervezett pénzügyi számításoknál írták az áprilisi 
kezdési idıpontot, hogy minél elıbb lehessen kezdeni a törlesztést. Javasolja, hogy a lakosok 
tegyék félre az elsı két havi összeget, és várhatóan május végén, június elején lehet majd fizetni. 
Elmondja még, hogy az egyszerő eljáráshoz az ajánlatok megérkeztek, de a közbeszerzési 
szakértınek azt javasolta, hogy késıbbre halasszák a döntést, mivel a bankszámlát még nem 
nyitották meg. Addig nem tartja célszerőnek, mert minden költség elıbb jelentkezne. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal és tudomásul vették a tájékoztatót. 

 
e.) Telefonszolgáltató-váltás megvitatása 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy kedvezı ajánlatot kapott a Triotel Kft-tıl az 
önkormányzati telefon-elıfizetések racionalizálására. Javasolja, hogy a hivatalt, iskolát, óvodát, 
mővelıdési házat jelentsék át, ezzel 260eFt megtakarítást érhetnek el. 
 
A képviselık megvitatták az ajánlatot.  

 
Hozzászólások:  
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy ı már korábban ilyet használt, a havi elıfizetési 
díj sokkal kedvezıbb. Elmondja, hogy az internet vonalon zajlik a telefonálás. 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy többször elıfordult a faluban, hogy nem volt 
internet-szolgáltatás, több óráig, sıt egy-egy napig is szünetelt. Ez gondot jelenthet a napi 
ügyintézésben, mert így sem telefonálni, sem modemmel utalni nem lehet. Nem érzi biztonságosnak 
a szolgáltatást folyamatosan.  

 
dr.Katona Éva Rozália képviselı javasolja, hogy az orvosi rendelı vezetékes vonalát is állítsák át. 
 
Válasz: 
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy ha nincsen internet, akkor az új mód választása 
esetén nem lehet telefonálni sem, bár szerinte nem túl gyakran fordul elı a kimaradás. A szolgáltató 
jogszerően tehet szünetet egy évente meghatározott idıre. Lehet, hogy a hivatali mőködés esetén 
meg kellene tartani a mostani telefonszolgáltatót.  
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a hivatal kivételével a mővelıdési házat, az iskolát és az 
óvodát jelentsék át a Triotelhez. Az orvosi rendelıt is javasolja átjelenteni, számlafizetıje a 
házorvosi szolgálat. 

 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

48/2011.(IV.27.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy igénybe veszi 
a Triotel telefonszolgáltatást a mővelıdési ház, iskola, óvoda, vezetékes telefon elıfizetése 
vonatkozásában.  
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal.  



f.)  Halimbai újszülöttek parkja 
(Szóbeli elıterjesztés) 

 
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy egyes településeken, városokban elterjedt 
szokás, hogy újszülöttek részére ültetnek facsemetét és kis parkokat alakítanak ki. A fákat aztán a 
családok gondozzák. Javasolja, hogy Halimbán is alapítsanak egy kis ligetet a halimbai újszülöttek 
részére.  

 
Tóbel János polgármester egyetért a javaslattal, kéri, határozzák meg a helyet. Önkormányzati 
területekrıl lehet facsemetéket szaporítani és kiültetni. Javasolja, hogy az új, Vadvirág utca elején 
kezdjék a liget kialakítását.  
 
Kovácsné Véber Eszter képviselı javasolja, hogy minden évben egyszer tartsanak ünnepséget, 
azoknak, akik elızı év ısztıl következı év ıszig születnek, közösen ünnepeljék meg és ültessenek 
ıshonos fát. Ilyen a mezei juhar, kıris, tölgy. 
 
Vajainé Szijártó Margit képviselı egyetért a javaslattal, szép hagyomány lenne. 
 
Vajai Sándor képviselı javasolja, hogy az Ifjúság utca végén legyen. 

 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

49/2011.(IV.27.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy Halimba 
községben Újszülöttek parkját alakít ki a Vadvirág utca elején.  
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal.  
 

 
Tájékoztató: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy  felkereste egy önkéntes munkát szervezı egyesület 
képviselıje, aki elmondta, hogy egy most még meg nem nevezhetı multinacionális cég 90 
munkavállalója május 16-17-én jönne Halimbára munkát végezni és 1 millió Ft-ot 
adományoznának, anyagokban, eszközökben. Véleménye szerint élni kellene a lehetıséggel, óriási 
dolog. Eddig a játszótér építéshez nincsen meg minden anyag és eszköz, mert a pályázati támogatás 
nem elegendı. Vállalnák a játszótérépítést, de mindenképpen kézzelfogható eredményt szeretnének 
elérni a második nap végére. A szállásukat és ellátásukat megoldják. Eddig a játszótérhez adott 
faanyagot az Erdészeti Zrt, felvette a kapcsolatot a játszótér-építıkkel, tervezıkkel is. Kéri a 
képviselık véleményét. 
 
Hozzászólások:  
Csipszer András alpolgármester szerint ez a program a társadalmi felelısségvállalásról szól, 
általában irodai munkát végzı emberek, de nagy elszántsággal munkálkodnak, szükséges lenne egy 
nagyon jó szervezés és irányítás. Javasolja, hogy próbáljanak támogatót keresni a gyöngykavicshoz, 
mert az is nagyon sokba kerül és még arra nincsen forrás. 
 
Kovácsné Véber Eszter elmondja, hogy élni kellene a lehetıséggel, szép eredmény lenne. 
 
dr.Katona Éva Rozália képviselı szerint is próbálják meg, de nagy felelısséggel is jár ennyi 
embert megfelelıen szervezni.  
 



Tóbel János polgármester szerint csoportokra kellene osztani az embereket és a volt vízmő 
telepen is lehetne dolgozni, összeállítani az eszközöket, majd a közeli helyszínre vinni a játszótérre. 
Sok a munka az alapozásnál is, a fagerendákat le kell kérgezni.  
Elmondja, hogy a hétvégén komoly rongálás történt a Malom-völgyben, megrongálták a 
pihenıhelyet, padokat-ülıkéket, fa-wc-t.  A rendırségen feljelentést tett, az eljárás folyik.  
 
Hozzászólás:  
Csipszer András alpolgármester felháborítónak tartja, nagyon sok munkaórát dolgoztak civilek és 
az EJHA Egyesület tagjai. Már több éve dolgoznak a park kialakításán, mostanra sok minden 
elkészült. 
 
Tóbel János polgármester elmondja a hulladékszállítással kapcsolatban, hogy közremőködtek a 
lakosok által megvásárolt kukák szállításában, a megrendelések koordinálásában. Nagy szervezést 
igényelt, a lakosokat ezzel segíteni tudták. 
Elmondja még, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás ülésén döntöttek arról, hogy a társulás 
kezdeményezi az elszállított hulladékmennyiséggel arányos díjak megállapítását, azt hogy, ha nem 
szállítanak egy ingatlanból minden héten hulladékot, ne kelljen az alapdíjat sem fizetni. Ami 
mennyiséget nem szállítanak el, ne kelljen fizetni utána.  
 
 
 
4./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
 
A jelentést a Képviselı-testület 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 
 


