
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1-12 / 2012.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 31-én tartott ülésérıl.                                   
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Halimba. 
Jelen vannak:  a./  Képviselı-testületi tagok: 

Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester (ülés közben érkezett), 
dr.Katona Éva Rozália, Kovácsné Véber Eszter, Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé 
Szijártó Margit  képviselık 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Galler-Mike Éva családgondozó  
  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.  Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.   
 

N A P I R E N D 
 
1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
2./ Óvoda mőködésérıl döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
3./ Beszámoló a Körjegyzıség 2011.évi mőködésérıl 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
4./  Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról döntés 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
     a.) Halimba Községért Közalapítvány Kuratóriumába tag delegálásáról döntés   
     b.)  Belsı ellenırzési intézkedési terv jóváhagyása 
     c.)  Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról 
     d.)  Tájékoztató pályázati támogatásokról 
     e.)  Külterületi út vásárlásáról döntés 
     f.)  Mővelıdési Ház hangosítás megoldásának megvitatása 
6./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
7./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
 
Hozzászólás: 
Vajai Sándor képviselı javasolja, hogy a vegyes ügyek között beszéljenek a faluközpont 
kivitelezésérıl és a Mővelıdési Ház mőködésérıl is.  
 
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./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
 (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi, a napirend tárgyalásánál jelen van Galler-
Mike Éva családgondozó) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a beszámoló anyagát a 
képviselık megkapták. Kéri a családgondozót, ha szeretné kiegészíteni a beszámolót, szíveskedjen 
megtenni azt. Kéri a képviselıket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. 
 
Hozzászólások: 
Galler-Mike Éva családgondozó elmondja, hogy igyekezett mindent beleírni a beszámoló 
anyagba, mely három községre vonatkozóan tartalmazza az adatokat. Elmondja, hogy tavaly 
karácsony elıtt a korábban megszokott karácsonyi csomag hiányát nehezen élték meg egyes 
rászorult családok. Kéri, ha van rá lehetıség, az önkormányzat biztosítson a legrászorultabbaknak 
csomagot, a gyerekeknek gyümölcsöt. Csomagot korábban gyermekenként biztosítottak, de szerinte 
családonként is hasznos lenne és segítséget jelentene, a 2-3ezer forintos csomag. Elmondja még, 
hogy mivel a község nem hátrányos helyzető, kikerült a szociális nyári gyermekétkeztetési 
lehetıségbıl, pedig ez több családnak szintén segítség volt korábban. Ha valakinek kérdése van, 
szívesen válaszol.  
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az iskola igazgatóhelyettese javasolta, hogy hívják 
össze azokat a szülıket, akiknek a gyereke ingyenes étkezı, annak érdekében, hogy jobban 
becsüljék meg az ebédet, uzsonnát az iskolában, mivel többször tapasztalták, érintetlenül viszik 
vissza az ételt, vagy el sem veszik. 
 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı szerint nem tudja, hogy esetleg megtehetı-e, hogy az iskolában 
2-3 napig ne kapjon ebédet az, aki sorozatban leszólja, kiönti az ételt, és akkor megláthatná, hogy 
mi a különbség, ha éhes marad. Manapság szerencsére a többség nem érzi az éhséget, ezért sem 
becsülik meg annyira az ingyenes ételt. Jó ötletnek tartja, hogy a szülıket tájékoztassák az étel 
tényleges bekerülési értékérıl.  
 
Vajai Sándor képviselı szerint csak azokat kellene támogatni, akik megérdemlik, hiszen csökkent 
a keret is a támogatásokra. 
 
Válasz:  
Galler-Mike Éva családgondozó elmondja, hogy nem lehet különbséget tenni a családok, 
gyermekek között és mindig a gyermek érdekét kell elsıdlegesnek tekinteni.  
 
Hozzászólások: 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı elmondja, hogy a családgondozó sokat segít a rászorult 
családoknak nemcsak a támogatásoknál, hanem az ügyintézésben is, közremőködik ügyes-bajos 
dolgokat intézni. Véleménye szerint az önkormányzatnak lesznek gondjai a csatornával 
kapcsolatban is, mivel sok a nehéz sorsú család, akik nem fogják tudni fizetni a hozzájárulást. Ide 
kapcsolódik, hogy a rászorult családok helyett ne a többi ember fizesse meg a kiesı részt. 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy idén is nyújtottak be pályázatot a 
családgondozó és a védını, a tavalyihoz hasonló programtervvel. Tavaly forráshiány miatt nem 
kaptak támogatást. 
 
Válasz:  
Galler-Mike Éva családgondozó elmondja, hogy egy hetes nyári programsorozat megvalósítására 
adták be a pályázatot. A nyári program címe Ki mint vet, úgy arat! A napközis jellegő tábor célja, 



hogy a gyermekeket megismertessék egy kicsit az önfenntartás gondolatával, kertészkedés, közös 
fızés, sütés, egyéb programok keretében. Szeretnének kertészkedni az Emlékház tankertjében, a 
falukemencénél sütni, fızni, aszalni. Reméli, nyertes lesz a pályázat, mivel nem sok költséggel 
terveztek.  
 
Tóbel János polgármester köszöni a beszámolót, javasolja, fogadják el azt. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

42/2012.(V.31.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja az elıterjesztés szerint. 
Határidı: folyamatos,  Felelıs: Tóbel János polgármester. 

 
(Galler-Mike Éva a testület ülésérıl eltávozott,  
Csipszer András alpolgármester a testület ülésére megérkezett) 
 
2./ Óvoda mőködésérıl döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a legutóbbi rendkívüli testületi 
ülésen elızetes szándéknyilatkozatot hoztak a közös óvodafenntartó társulás létrehozásáról. A régi 
közoktatási társulás megállapodása és az alapító okirat módosítása a Nyiráddal, Szıccel közös 
testületi ülésen megtörtént az áprilisban hozott szándéknyilatkozat alapján, így az utolsó négy 
hónapra is megfelelı lesz az iskola mőködtetése. Elmondja, hogy az óvodafenntartó társulat 
létrehozási szándékáról és a társulási tervezetrıl értesítették a különféle szervezeteket és szakértıi 
véleményezésre megküldték, az egyeztetések megtörténtek. A szakértıi vélemények elkészültek, 
csak az utóbbi napokban kapták meg, s azonnal kiküldték a képviselıknek mindegyiket. Mindegyik 
község döntött a társulás létrehozása mellett. Ismerteti a szakértıi véleményeket az elıterjesztés 
szerint. Javasolja, hogy a Képviselı-testület a társulási megállapodást és az óvoda alapító okiratát 
fogadja el. A tervezetek az elızı ülésen megvitatott anyagot tükrözik, néhány formai módosítással.  
 
Hozzászólás: 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı szerint az elızı ülésen végig megvitatták a lehetıségeket, ez a 
megoldás lenne az óvodára a legoptimálisabb. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

43/2012.(V.31.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 38/2012.(V.9.)Ö. határozata alapján lefolytatott 
véleményezési eljárásban beszerzett szakértıi és egyéb véleményeket áttekintette, amely alapján az 
alábbi határozatot hozza: 
A Képviselı-testület a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás e határozat mellékletét képezı 
Társulási Megállapodását elfogadja, a Társulást 2012. augusztus 30. napjával - a Megállapodásban 
megnevezett önkormányzatokkal együttesen - létrehozza. 
A Képviselı-testület a Bakony-völgye Óvoda e határozat mellékletét képezı Alapító Okiratát 
elfogadja, a közoktatási intézményt 2012. augusztus 31. napjával - az Okiratban megnevezett 
önkormányzatokkal együttesen - megalapítja. 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: 2012. augusztus 30.   Felelıs: Tóbel János polgármester. 



3./ Beszámoló a Körjegyzıség 2011.évi mőködésérıl 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy legfontosabb változás, 
hogy idén Taliándörögd község csatlakozásával jelentısen megnövekedtek a feladatok a hivatalban. 
Év elejétıl sikeresen kialakult az új munkarend, a kirendeltség munkatársaival folyamatosan 
egyeztetnek, együttmőködésük kiváló. A tárgyi feltételek is adottak, a flottás telefon és az 
elektronikus levelezés jó szolgálatot tesz. İ maga az elsı hónapokban hetente ment, vagy többször 
is, most szükség szerint, de legalább kéthetente szükséges, a közbensı idıben hetente az öcsi 
ügyfélfogadáskor az öcsi falugondnok segítségével – aki naponta szállít ebédet Taliándörögdrıl -  
szállítják a postát, és sok ügyet Halimbáról intéznek. Elmondja még, hogy gondot jelent, hogy a 
községek honlapjaira folyamatosan szükséges feltenni a közérdekő adatokat, azonban nincsen 
teljesen kialakítva a felület, nem lehet mindent feltenni. Az informatikussal már többször tárgyalt 
errıl, aki igyekszik segíteni, azt azonban nem tudta vállalni, hogy rendszer naprakészségéért 
feleljen. Máshol külön erre a feladatra vállalkozókat bíznak meg, akik biztosítják az adatok 
megfelelı elhelyezését, az anyagot a hivatal elkészíti. Kéri a Képviselı-testület segítségét a 
probléma megoldásában, esetlegesen más lehetıséget keresni e feladatra.  Elmondja még, hogy a 
hivatalban a papírfogyasztás megnıtt a rengeteg pályázati anyag készítése, másolása, elszámolások 
beküldése miatt. Bár takarékoskodnak, amit lehet kicsinyítenek, mégis sok papír fogy, nem egy 
esetben azért mert a hivatalok mindent elektronikusan küldenek ki, de azt kinyomtatva iktatni kell 
és beküldeni is szinte mindent papíron kell. Erre a problémára nem lát megoldást a közeljövıben. 
 
Hozzászólás: 
Tóbel János polgármester szerint az alapadatok a hivatalnál állnak rendelkezésre, próbálják meg 
az informatikus segítségével megfelelıen kialakítani a honlapon szükséges felületet. Az ı is 
tapasztalta, hogy rendkívül sok a beküldendı papíranyag, hiába kell például a pénzügyi 
beszámolókat, költségvetést a rendszerben rögzíteni, csak a papíron benyújtott több száz oldalas 
anyagot fogadják el, ez csak egy példa a sok közül.  
 
Kérdés: 
Vajainé Szijártó Margit képviselı kérdezi, hogy az anyakönyvezési bejegyzések hogyan 
alakultak, a születések számára gondol. 
 
Válasz:  
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az anyakönyvezés a helyben történt 
eseményeket rögzíti, tehát, akik itt helyben kötöttek házasságot, itt haltak meg, vagy itt születtek. A 
születési bejegyzések száma azért nulla, mert zömmel a városban születnek a gyermekek.  
 
Hozzászólások: 
Tóbel János polgármester elmondja még, hogy a hivatal mőködésével kapcsolatban kell még 
egyeztetéseket folytatni, mivel az új önkormányzati törvény szerint az azonos járáson belüli 
települések alakíthatnak januártól közös hivatalt. Mint arról tájékoztatta a képviselıket, 
állásfoglalást kértek a minisztériumtól e kérdésben Taliándörögd község polgármestere 
kezdeményezésére és tárgyaltak országgyőlési képviselıkkel is. A válasz szerint a törvényben 
foglaltak az érvényesek, kivétel és felmentés nem adható. Elızetesen beszélgetett több 
polgármesterrel is, még nincsen konkrét javaslat, mivel várható még törvény és egyéb rendelet, 
tájékoztató is a kérdéskörben. Javasolja, hogy fogadják el a beszámolót. 
 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı szerint az lesz a fı kérdés, hogy milyen forrásból lehet majd 
finanszírozni a hivatalokat. Szerinte több lehetıséget is kellene vizsgálni a közös hivatal 
kialakítására. 



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

44/2012.(V.31.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Körjegyzıség 2011.évi mőködésérıl szóló 
beszámolót elfogadja az elıterjesztés szerint. 
Határidı: folyamatos,  Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı. 

 
4./  Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról döntés 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy az új szabálysértési 
törvény értelmében helyi önkormányzati rendeletben nem lehet szabálysértési tényállást és 
bírságot megállapítani, ezért szükséges módosítani azon rendeleteket, melyek ilyen 
rendelkezéseket tartalmaznak. A helyi rendeletek megsértése miatt valójában nem volt sok 
szabálysértési eljárás. Fontos, hogy kettıs szabályozás nem lehet, amire van központi 
jogszabály, nem lehet helyi rendeletben újraszabályozni. 
 
Hozzászólás: 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el a rendeletet az elıterjesztés szerint. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
7/2012.(VI.1.)önkormányzati rendeletét az egyes szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó 
rendeletek módosításáról. (A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
a.) Halimba Községért Közalapítvány Kuratóriumába tag delegálásáról döntés   
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a Közalapítvány elnöke lemondott az elnökségrıl más 
elfoglaltsága miatt. Javasolja, hogy az alapítvány mőködtessék továbbra is és kéri a képviselık 
javaslatát megválasztandó személyekre, akik helyi kötıdésőek, agilis, jó szervezı emberek. 
Megkeresett több embert, de nem vállalták, mindenkinek sok egyéb elfoglaltsága van.  
 
Hozzászólások: 
Dr. Katona Éva Rozália képviselı javasolja, hogy helyi fiatal embereket bízzanak meg, 
keressenek meg pedagógusokat, óvónıket is.  
 
Csipszer András alpolgármester egyetért ezzel. Javasolja, hogy a Nagycsaládosok Egyesülete 
helyi szervezıjét is keressék meg. 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy érdeklıdjenek és a következı ülésen hozzanak döntést. 
 
A Képviselı-testület egyetértett a javaslattal. 
 
 
b.)  Belsı ellenırzési intézkedési terv jóváhagyása 
    (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 



Kisné Borbély Adrienn körjegyzı szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy januárban végeztek 
belsı ellenırzést, melynek jelentését korábban ismertette. Az intézkedési tervet már februárban 
elkészítette, a végrehajtása nemrégiben megtörtént. Ismerteti az intézkedési terv végrehajtását.  
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el az intézkedési tervet. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

45/2012.(V.31.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a belsı ellenırzési intézkedési tervet az 
elıterjesztés szerint. 
Határidı: folyamatos,  Felelıs: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı. 

 
c.)  Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban 
helyszíni bejárást végeztek, és egyeztetés történt a projektmenedzsmenttel (Eufund Kft) és a 
pályázatkezelıvel a Kossuth utcai iparterület belsıterületének csatornázásával kapcsolatban. A 
terület belseje több ingatlant érint, külön vízjogi engedély szükséges a megvalósításhoz, mivel 
eredetileg a kerítésig állt rendelkezésre. Mivel a támogatásra megítélt keretnél alacsonyabb 
bekerülési összeg alakult ki a közbeszerzési eljáráson, ez a terület is megvalósítható új eljárás 
lebonyolítása után. A jogerıs vízjogi engedély birtokában megkezdhetı az eljárás, hozzávetıleg 60 
napon belül lebonyolítható lesz. Mivel a bekerülési költség ténylegesen 300millióFt alatti, 269MFt, 
véleményt kell kérni az irányító hatóság közbeszerzési szakértıjétıl, hogy lehetséges-e meghívásos 
eljárást lefolytatni a külön iparterületi részre, ugyanis eredetileg a becsült összeg 300 MFt feletti 
volt, ezért nyílt eljárást kellett lebonyolítani. Az eljárás miatt szükséges lesz a támogatási szerzıdés 
módosítása, a pályázatkezelı szerint megoldható. Mindez után a kivitelezést is el lehet végezni az 
iparterületen belül.  
Elmondja, hogy az eljárásnál közbensı ellenırzést tartott az irányító hatóság, mindent rendben talált 
a helyszínen, hiánypótlás keretében nyilatkozni kell még a módosult kezdési és befejezési 
határidıkrıl, a vállalt indikátorok teljesítésérıl.  
A támogatási szerzıdés módosítását indokolt kezdeményezni, elıleg igénylése céljából, az 
utófinanszírozott kisértékő beszerzések miatt. Az önkormányzatnak a támogatási szerzıdés szerint 
15%-ot kell kifizetni, mindkét vállalkozó felé közel 2-2M Ft-ot, a 85%-ot közvetlenül a 
pályázatkezelıtıl kapják meg a vállalkozók ún. szállítói kifizetéssel. Az önkormányzatnak a 
fordított áfa szabályai szerint az áfát a negyedéves bevallással kell megfizetnie. Az elıleg összegét 
az elsı számla összegébıl levonja a pályázatkezelı szervezet. 4,8 MFt elıleg igényelhetı az 
önkormányzat részre, a projektmenedzsment elkészíti a szükséges dokumentációt, melynek beadása 
egyeztetve lett a pályázatkezelıvel. A víziközmő társulattól folyamatosan kérik az önkormányzat 
által kifizetett összegeket számla ellenében.  
Kéri a képviselık jóváhagyását, a projektmenedzsment folyamatos intézkedésének tudomásul 
vételére. Emlékeztet rá, hogy a projektmenedzsmentet a szerzıdéskötéskor megbízták a folyamatos 
feladatellátással. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a támogatási szerzıdés szerint – mivel vállalást tettek 
erre – szükséges megbízni az önkormányzat részérıl egy környezetvédelmi felelıst, aki különféle 
környezetvédelemmel kapcsolatos programokat szervez. Javasolja, hogy Kovácsné Véber Eszter 
képviselıt bízzák meg e feladattal, aki hasonló programok szervezésében tapasztalatra tett szert az 
iskolában.  



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

46/2012.(V.31.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Kovácsné Véber Eszter a 
környezetvédelmi felelısi feladatok ellátásával 2012. június 1-tıl. A felelıs feladata a 
településen környezetvédelmi és ismertet-terjesztı programok szervezése a lakosság részére, 
különös tekintettel a szennyvízcsatorna beruházás megvalósításával kapcsolatos ismeretek 
átadására. 
Határidı: folyamatos,  Felelıs: Tóbel János polgármester. 

 
d.)  Tájékoztató pályázati támogatásokról 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a LEADER vidékfejlesztési pályázatokon nyertek a 
Közösségi tér kialakítása kategóriában. A pályázati támogatással a Mővelıdési Házba – Integrált 
Közösségi Szolgáltató Térbe - székeket, asztalokat és az udvarra kamerarendszert vásárolnak. 
Elmondja még, hogy az EJHA Egyesület a Rendezvények kategóriában 550eFt-ot nyert és a 
Képzések kategóriában is nyertes lett, közel 2.700eFt-ot nyert, mindkettı közösségi programokkal 
kapcsolatos lesz, az egész falu lakossága és meghívottak részére. Emiatt véleménye szerint – 
hasonlóan a többi településhez – szükséges lenne együttmőködési megállapodás kötése az 
egyesülettel a kiadások elıfinanszírozására. Az IKSZT mőködtetése során meglévı együttmőködési 
megállapodásuk van korábbról is a programok népszerősítésére, helyszín biztosítására, hasonlóan a 
többi helyi civil szervezethez.  
Elmondja, még, hogy a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltsége 
a LEADER Egyesülettel együtt június 14-én tájékoztatót tart a körzeti nyertesek részére Halimbán. 
Továbbá már lezajlott a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
Budapesti Központja által szervezett, 100 fı meghívottal lebonyolított gyógynövényes konferencia 
a felújított mővelıdési házban. A részt vevık megtekintették az Emlékházat és tankertet is, 
dr.Mezıszentgyörgyi Dávid, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat fıtitkára elismeréssel szólt a 
fejlesztésekrıl és kifejezte szándékát, hogy visszatérnek és a jó önkormányzati példát szeretnék 
bemutatni szélesebb nyilvánosságnak.  
 
Hozzászólás: 
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy jelezte a polgármester úrnak, az egyesület által 
benyújtott egyik pályázattal a falunapi programokat, a másik pályázattal a gyógynövényes képzést 
fogják megvalósítani. Az egyesület lebonyolítja a programokat, de mivel a pályázati támogatást 
utólag kaphatják meg, a lebonyolítás után, kéri az önkormányzat segítéségét a költségek 
megelılegezésére. Összesen mintegy 3.250eFt lesz a két pályázat költsége. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

47/2012.(V.31.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy együttmőködési 
megállapodást köt az Együtt a Jövıért HAlimbán Egyesülettel a Leader pályázat keretében az 
egyesület által megvalósítandó Rendezvények és Képzési programok lebonyolítása érdekében. 
Kifejezi szándékát, hogy a közösségi pályázati programok költségeinek megelılegezésére 
550.000Ft + 2.700.000Ft-ot, összesen maximálisan 3.250.000 Ft-ot biztosít visszatérítendı 
átadott pénzeszközként 2012.december 31-ig. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidı: azonnal,  Felelıs: Tóbel János polgármester. 



Tóbel János polgármester elmondja, hogy az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása 
pályázaton benyújtották a kifizetési kérelmet januárban, most kapták meg az értesítést a támogatás 
kifizetésérıl, azonban 2.054eFt leigénylését nem fogadta el az irányító hatóság. A számlarészletezı 
az eredeti árajánlat alapján készült, melyet a közbeszerzési eljárásban benyújtottak, azonban a 
ténylegesen megvalósított munkáknál – egyrészt a mőemlék-felügyelı elıírásai miatt, másrészt 
mennyiségi változások miatt – eltérések történtek a munkanemek között. Ilyen változás volt, hogy a 
tőzvédelmi elıírások miatt nem lehetett beépíteni az alagsorba a kazánhoz zárt ajtót, csak tokot és 
rácsot, a mőemlék-felügyelı nem járult hozzá a körablakhoz a homlokzatra, a tervezett 
papíradagoló helyett más típus lett betéve, mennyiségi eltérés volt a járólap-szegélynél, 
burkolatoknál, aljzatkiegyenlítésnél, greslapoknál, parkettánál, padlófőtés, valamint a belsı 
korlátnál áthelyezés és felújítás történt. A téves számlázás összege 1mFt volt, mivel az eltérés a 3%-
ot meghaladta, ezért dupla tételként vonták le a támogatásból. A téves számlázást jelezte a 
kivitelezınek, aki vállalta, hogy intézkedik, mivel tapasztalták az eltérı mennyiségeket pluszban is, 
mínuszban is. Elmondja, még, hogy eredetileg az árazatlan költségvetés alapján kellett a 
közbeszerzési eljárásban ajánlatot tenni, a pályázat elszámolásánál csak azt veszik figyelembe, ami 
a referenciarár alatt van. Az építés során folyamatos, heti egyeztetés volt a mőemlék-felügyelıvel, a 
mőszaki ellenır is hetente a helyszínen volt. A munkanemek mindegyikét áttekintették, különös 
tekintettel a nagytételő munkákra, az összes méret egyenkénti centiméterre egyezı lemérése 
tudomása szerint nem történt. Emlékeztet rá, hogy a plusz munkákra póteljárást is indítottak, az 
abban foglalt munkák nem tartoztak a pályázati eljárásba, és a tőzjelzı rendszert is külön eljárással 
kellett kiépíttetni. Véleménye szerint egyeztetést kell kérni a kivitelezıvel. 
 
Hozzászólások: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a pályázati kifizetési kérelem adminisztrációját 
és benyújtását elkészítette azon dokumentumok alapján, amit megkapott az önkormányzat a 
kivitelezıtıl, a számlarészletezı, építési és felmérési napló, és a számla teljesítésigazolása 
megtörtént. A mőszaki-építési kérdésekben ı maga nem szakember, a pályázati dokumentációt 
kezelte. A dokumentumokat és nyilatkozatokat a mőszaki ellenır ledokumentálta, aláírta, az 
építkezésen jelen volt felelıs mőszaki vezetı, az általuk adott dokumentumokat nyújtották be 
elszámolásra. A mőszaki kérdésekrıl a polgármester úr folyamatosan egyeztetett a kivitelezıvel, 
mőemlék-felügyelıvel, mőszaki ellenırrel.   
 
Vajai Gábor képviselı szerint az esetleges túlmunkák végzésérıl egyeztetni kellene a 
kivitelezıvel, szerinte a mesterek azt végezték el, ami szükséges volt az egész elkészüléséhez, nem 
volt szándékos hibázás.  
 
Vajai Sándor képviselı véleménye szerint a kivitelezı felelıs azért, amit elszámol, ha olyan 
tételek is bekerültek, amit nem építettek meg, vagy fordítva, de a mőszaki ellenırzés is 
hiányosságokat mutat. Ezért felelısséggel kell megvitatni a kivitelezıvel, volt-e pótmunka és 
hogyan számolták el.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a következı ülésre egyeztessenek a kivitelezı Avép 
Kft-vel, kérjenek részletes kimutatást az eltérésekrıl, annak alapján hozzanak döntést a szükséges 
intézkedésrıl. 

 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 

 
 
e.)  Külterületi út vásárlásáról döntés 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 



Tóbel János polgármester elmondja, hogy a szennyvízcsatorna hálózat külterületi nyomóvezeték 
építéséhez szükséges lenne megvásárolni a 079.hrsz-ú  saját használatú útként nyilvántartott 
2572m2 nagyságú földutat és a hozzá tartozó 074.hrsz-ú árkot. A tulajdonos, Réfi Tihamér, és 
50.000 Ft-ba kerülne. Javasolja, hogy vásárolják meg. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

48/2012.(V.31.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete  kifejezi szándékát, hogy megvásárolja a 
Halimba 079.hrsz-ú saját használatú út megnevezéső 2572 m2 területő ingatlant Réfi Tihamér 
Pusztamiske, Dózsa u. 34.sz. alatti lakostól. A vételárat 50.000 Ft összegben állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdést kösse meg. 
Határidı: azonnal,  Felelıs: Tóbel János polgármester. 

 
f.) Mővelıdési Ház hangosítás megoldásának megvitatása 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a Mővelıdési Házban tartandó közösségi 
rendezvényeken szükséges hangosítást alkalmi munkavállalás keretében oldják meg, mivel a helyi 
alkalmazottak ezt nem tudják ellátni, az Ifjúsági klubtagok közül vannak, akik el tudnák végezni. 
3000 Ft alkalmi munkavállalási díjat javasol megállapítani, aki elvégzi, egy-egy rendezvényre. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

49/2012.(V.31.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy a Mővelıdési Házban a 
hangosítás feladatainak elvégzését alkalmi munkavállaló foglalkoztatásával formájában oldja 
meg, alkalmanként 3000 Ft összeg díj megállapításával. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: azonnal,  Felelıs: Tóbel János polgármester. 

 
 
6./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
A Képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérdés: 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy a faluközponti építkezésen önkormányzati dolgozók is 
dolgoznak-e és a vállalkozó részérıl ezt megfizetik-e. Milyen munkát végeztek.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a faluközpont fejlesztési pályázat csak a meglévı 
épület felújítását támogatja. Az üzletsor felújításának terve és építési engedélye tartalmazza a 
buszváró áthelyezését egy fedett tornác építésével. Ennek költségét a pályázat nem támogatja. Az 
önkormányzati dolgozók az üzletsor elıtti saját területen a bontást végzik el, a régi betonlapokat 
elszállítják a mőhelyudvarra, lerakják késıbbi felhasználásra még használható lesz. Ez a rész 
független a pályázattól, nem a kivitelezı munkája. A tornác építéséhez a téglát is az önkormányzat 
adja a meglévı bontott téglából. 



 
 
Hozzászólás: 
Vajai Sándor képviselı elmondja, hogy a Mővelıdési Ház udvarán sok gyerek játszik, biciklizik a 
frissen befüvesített területen, ahol még nem nıtt ki a fő, szerinte jobban kellene vigyázni a területre, 
hogy megerısödjön a fő és kerékpártároló is kellene. Emlékeztet rá, korábban azt tervezték, autók 
nem mehetnek be az udvarra az új fehér térkıre. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy ı is tapasztalta a képviselı által elmondottakat. A 
Mővelıdési Háznál a kerékpártárolót áthelyezésérıl a bejárathoz intézkedett. Autók nem hajthatnak 
be az udvarra, ha az önkormányzat szállít, rakodik valamit, ahhoz mennek csak be.  
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


