
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1-11 / 2012.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 9-én tartott rendkívüli 
ülésérıl.                                    
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Halimba. 
Jelen vannak:  a./  Képviselı-testületi tagok: 

Tóbel János polgármester, 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 a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a halimbai 7 tagú képviselı-testület 6 tagja jelen van, így a testület 
határozatképes. Az ülést megnyitja.  Elmondja, hogy telefonon hívta össze a testületet a napirend 
sürgıs tárgyalására tekintettel. Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.   
 

N A P I R E N D 
 
 1./ Óvoda mőködtetésérıl szándéknyilatkozat megvitatása 
      Elıadó: Tóbel János polgármester    
 2./ Faluközpont fejlesztés kivitelezésrıl tájékoztató 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
  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./ Óvoda mőködtetésérıl szándéknyilatkozat megvitatása 
      Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy az elmúlt ülésen megvitatták az 
óvoda fenntartásának további lehetıségeit azzal, hogy a község szempontjából a legoptimálisabb 
megoldást kellene megtalálni és lehetıség szerint társulásban mőködtetni az óvodát. Elmondja, 
hogy az elmúlt hetekben lezajlottak az egyeztetések a környékbeli polgármesterekkel, számításokat 
végeztek a közös mőködtetés esetére. Halimba a közös fenntartás nélkül elveszítené az idei utolsó 
négy hónapra jutó normatívát, 2.690 eFt értékben.  A lehetıség szerinti legoptimálisabb megoldás 
az egyeztetések alapján az lenne, ha több településsel közösen tartanának fenn egy intézményt, 
melynek az óvodaegységei tagintézményként mőködnének tovább. A társulásban való részvétel 
mellett szándékozik dönteni Bakonyjákó, Csehbánya, Farkasgyepő, Kislıd, Magyarpolány, 
Németbánya, Nyirád, Szıc, Városlıd községek Önkormányzatai. A magyarpolányi körjegyzı 
elkészített egy tervezetet az alapító okiratra és társulási megállapodásra, melyet a települések 
véleményeztek, a halimbai körjegyzı több módosító és kiegészítı javaslatot is tett, végül az 
egyeztetett tervezetet mindegyik testület megtárgyalja. A tervezeteket a képviselık megkapták. 
Ismerteti a számításokat a támogatásokról és a határozati javaslatot. Javasolja, hogy csatlakozzanak 
a társuláshoz, így tagintézményként mőködhetne az óvoda, a gesztor Városlıd lenne. Az 
óvodavezetı támogatta az elképzelést. A határozat meghozatala után a szándéknyilatkozatot 
megküldik az érintett alkalmazotti közösségnek, szakmai és szülıi szervezeteknek véleményezésre. 
Az elızetes egyeztetések szerint mindegyik közösség egyetért a szándékkal. A tervezet szerint 



határozatlan idıre hozzák létre a társulást, de egy év múlva felülvizsgálják és értékelik a 
tapasztalatokat, jövı tavasszal újra tárgyalják a pénzügyi lehetıségek függvényében. Az 
együttmőködés lényege, hogy a falvakban az egyes tagintézményekben a szakmai önállóság 
megmarad. Kéri a képviselık véleményét.  
 
Kérdések 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı kérdezi, hogy a dokumentumokban is benne van-e a szakmai 
önállóság fenntartása és az, hogy minden község havonta megfizeti a hozzájárulást a fenntartáshoz. 
 
Vajai Gábor képviselı kérdezi, hogy tanévhez kötött-e a megállapodás. 
 
Válasz:  
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a szakmai önállóság szerepel és az is, hogy 
létszámarányosan kell fizetni a hozzájárulást és havonta arányosan. A tanéven kívül lehet csak 
intézményt átszervezni, a döntést május végéig kell meghozni. Elmondja még, hogy ez most egy 
szándéknyilatkozat lesz, újra meg kell tárgyalni a vélemények bekérése után, május végére a 
szakértıi vélemény is elkészül. Ezek alapján lehet majd meghozni a végleges döntést. Javasolja, 
hogy hozzák meg a határozatot. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

38/2012.(V.9.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete  
a.) kifejezi szándékát, hogy közös fenntartású óvoda közoktatási intézményt kíván alapítani 
Bakony-völgye Óvoda elnevezéssel a társulási megállapodást elfogadó önkormányzatokkal 2012. 
augusztus 31. napjától, mivel rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel, illetve a feltételeket megteremtik; 
b.)  a Bakony-völgye Óvoda alapításáról szóló, e határozat mellékletét képezı Társulási 
Megállapodás tervezetét, és az Alapító Okirat tervezetét megtárgyalta, azt a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény szerinti véleményezési eljárás lefolytatására alkalmasnak tartja; 
c.)   a közös fenntartású intézmény alapításának intézményi kihatása: a fenntartó önkormányzatok a 
2012. augusztus 31. napjáig fenntartott közoktatási intézményeiket átszervezik,  óvoda 
tagintézményeiket a közös fenntartású újonnan alapítandó óvoda intézménybe integrálják; 
d.)  a közös fenntartású intézmény alapításának pénzügyi kihatása: törekvés a költséghatékony 
gazdálkodásra,  a fenntartó önkormányzatoknál  normatív állami támogatások összegei az óvodai 
nevelésre vonatkozóan a tervezetthez képest változatlanok maradnak 2012. december 31-ig;              
munkajogi következménye: a tagintézményben a személyi feltételek változatlanok maradnak, az 
óvodapedagógusok és dajkák foglalkoztatásáról a fenntartó gondoskodik; 
e.)  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti véleményezési eljárás lefolytatását 
követıen dönt a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás - mint tervezett társulás - Társulási 
Megállapodásának, illetve a Bakony-völgye Óvoda - mint tervezett közoktatási intézmény - Alapító 
Okiratának elfogadásáról. 
f.)  szükséges intézkedések:  
 1. A Kormányhivatal fejlesztési tervre épített szakvéleményének beszerzése 
 2. Közoktatási intézkedési terv módosítása 
 3. Szülıi és szakmai szervezetek véleményének beszerzése 
 4. Intézmény OM azonosítójának beszerzése: 2012. 08.31. 
 5. Intézmény vezetıjének kinevezése: 2012.08.31. 
 6. Költségvetési szerv nyilvántartásba vétele: 2012. 08.31. 
 7. Intézmény költségvetésének jóváhagyása: 2012. 08.31. 
Felelıs:      polgármesterek, gesztor önkormányzat polgármestere 
Határidı:  a.) – b) pont tekintetében: azonnal 

     c.) -f.) pont tekintetében:  2012. május 31. és augusztus 31. 
 



2./ Faluközpont fejlesztés kivitelezésrıl tájékoztató 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Szóbeli tájékoztatás) 
 
Tóbel János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2009-ben a faluközpont fejlesztésére, 
autóbuszváró átépítésére benyújtott pályázat alapján a program végrehajtása megkezdıdött, a 
többször tárgyalt eljárások alapján. Elmondja, hogy a kivitelezı megkezdte a munkát. A belsı 
felújítást a pályázati programba nem vették be, mivel az nem támogatható, csak a külsı 
munkálatok. Mind arról már tárgyaltak és a képviselık elıtt ismert, az üzletsor épületének egyik 
fele csak vékony falazatú, nincsen szigetelés sem, azt a falat ki kell váltani falazóblokkal a terv 
szerint. A vízmérıórák helyét teljesen fel kell tárni, önálló vízmérı rákötéseket kell készíteni 
mindhárom üzlethelyiségre, mely munkák a pályázati programban nem szerepeltek, valamint a 
villanyórák helyét is szabványosan kell kialakítani, ami szintén nem volt a pályázati program része. 
A villamos szerelésnél a pályázati költségekhez képest várható plusz költség a belsı kialakítás 
miatt. Ajánlatot adott a kivitelezı a plusz munkák elvégzésére, de véleménye szerint nagyon magas 
árral. Javasolja, hogy kérjenek még vállalkozóktól ajánlatot a mérıhelyek kialakítására és a 
villamos munkákra, kéri a testület felhatalmazását, hogy a kedvezıbb ajánlatot fogadják el. Kéri a 
képviselık véleményét.  
 
Hozzászólások: 
Vajai Sándor képviselı javasolja, hogy a közmunkások végezzék el a földmunkákat a mérıhelyek 
kiásásánál, a szennyvízbekötésnél is, így még olcsóbb lenne.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

39/2012.(V.9.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy a faluközpont 
fejlesztés kivitelezéséhez szükséges víz és villamos mérıhelyek kialakításának munkáira 
árajánlatot kér vállalkozóktól. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kedvezıbb ajánlatot 
fogadja el és végeztesse el a munkákat.  
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: azonnal.  

 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta a testület ülését. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 Tóbel  János                             Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester                                        körjegyzı 
 


