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Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1 -9   / 2011.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 14-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:  
  Galler-Mike Éva családgondozó, Térségi Családsegítı és Gondozási Központ 
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
Lakosság részérıl:  1  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.  

 
N A P I R E N D 

 
1./ Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
2./ Beszámoló a Körjegyzıség 2010. évi mőködésérıl 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn  körjegyzı 
3./ Közétkeztetés ellátásának megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
4./  Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
a.) Szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos egyszerő beszerzésekrıl döntés 
b.) Energetikai felmérésrıl döntés 
c.) Kapálógép vásárlásának jóváhagyásáról döntés 
d.) Helyi közlekedési rend módosításáról döntés 
e.) Tájékoztató az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása pályázatról  
5./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
6./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn  körjegyzı 
7./ Közalkalmazotti álláshelyek átszervezésének megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
 
Vajai Sándor képviselı elmondja, hogy a falukarbantartó által végzett főnyírással kapcsolatban 
lenne kérdése. 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a napirendek tárgyalása után a tájékoztatóknál beszéljék 
meg a kérdést. 
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 gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
     Elıadó:  Tóbel János polgármester 
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(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi, a napirend tárgyalásánál jelen van Galler-
Mike Éva családgondozó, Térségi Családsegítı és Gondozási Központ) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a családgondozó adatait és beszámolóját is figyelembe 
véve készítették el a beszámolót. Kéri a családgondozót, ha kiegészítése van, tegye meg azt. Kéri a 
képviselıket, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Hozzászólás: 
Galler-Mike Éva családgondozó elmondja, hogy negyedik éve végzi családgondozói feladatát a 
három községben nyolc órás munkaidıben. Napi hat óra gyermekvédelmi családgondozás, két 
órában családsegítést végez, gyermektelen felnıttek részére is. Az elmúlt évek alatt megismerte a 
családokat és problémáikat. Tapasztalata, hogy néhány kivételtıl eltekintve, szinte ugyanazok a 
családok kerülnek kapcsolatba vele minden évben. Sajnos a legtöbb esetben az anyagi gondok 
okozzák a nehézségeket, s egy rendkívüli szociális segély nem jelent végsı megoldást a család 
gondjára. Sok esetben tartóssá vált a nehéz helyzet. Üdvözli, hogy a testület a helyi szociális 
rendeletet módosította és elıírta a lakóterület rendben tartását a bérpótló juttatásban részesülıknek, 
és nyomon követi a családok helyzetének alakulását. Elmondja még, hogy tavaly októbertıl a 
törvénymódosítás nyomán lehetıvé vált az iskoláztatási támogatás felfüggesztése azon családoknál, 
ahol ötven óránál többet mulaszt igazolatlanul a gyermek az iskolában. Több ilyen ügyük is volt, 
azonban szerinte nem jelent visszatartó erıt, mert havi szinten így is megkapják a családok a 
támogatás összegét, ha más célra és ellenırzötten használják is fel. Az esetek során sajnos a 
sikerélmény fıleg csak a prevenciónál érezhetı. A hátrányos helyzető gyermekeknek a nyári 
napközis tábor szervezésére nagy várakozással tekintenek és mindig sikerrel zárul. Örül, hogy idén 
is lehetıség lesz erre, bár kevés az anyagi lehetıség, a forrásokat biztosítják. Elmondja, hogy a 
Halimba Községért Közalapítvány idén pályázat keretében 50eFt-tal támogatja a tábor szervezését.  
  
Kérdés: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az alsóırsi strandon kedvezményesen vehetnek részt a 
gyerekek az önkormányzat támogatásával. Kérdezi, hogy a családok nehéz helyzete köthetı-e a 
munkanélküliséghez.  
 
Hozzászólások:  
Vajainé Szijártó Margit képviselı szerint a családoknak sajnos nem visszatartó erı az 
iskoláztatási támogatás felfüggesztése, megvonni pedig nem lehet.  
 
Kovácsné Véber Eszter véleménye szerint sok az ötven tanóra a felfüggesztések esetén. 
 
Válasz: 
Galler-Mike Éva családgondozó elmondja, hogy hamar összegyőlik ötven tanóra egy gyermek 
esetében. Fıleg középiskolai tanulók esetében vannak ilyen ügyek.  
 
Hozzászólás:  
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az önkormányzatoknak háromféle bankszámlát 
kellett nyitniuk a Magyar Államkincstárnál az iskoláztatási támogatás felfüggesztési ügyek 
lebonyolítása céljából, s ehhez szigorú elıírások szerint kellett bejelentkezni a kincstárhoz. 
Igyekeztek összehangolni munkájukat a családgondozóval és lefolytatták a védelembe vételi 
eljárásokat. Emellett néhány esetben le kellett folytatni szabálysértési eljárást is a közoktatási 
törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt.  
 
Kérdés: 
Vajai Sándor képviselı kérdezi egy konkrét esettel kapcsolatban, hogy ha az általános iskola 
eltanácsol egy gyermeket, lehet-e valakivel ellenırizni, ellenıriztetni, mikor hol van a gyerek. 
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Válasz: 
Galler-Mike Éva családgondozó elmondja, mindig a szülı felel a gyermekért, a tanulásáért is. 
Hozzászólások:  
Tóbel János polgármester véleménye szerint a szülı kötelessége, hogy a gyermeket kikérdezze, 
rákérdezzen, hogy hol járt, mit csinált, ezt a szülınek kell tudnia. 
 
Vajai Gábor képviselı elmondja, hogy szerinte is a szülınek kell tudnia, ha a gyereke nem az 
iskolába, hanem az iskola mellé jár.  
 
Vajainé Szijártó Margit képviselı szerint a gyermekvédelmi munka csak ott tud eredményes 
lenni, ahol a szülı együttmőködı, de a szülı a gyermek mellett is áll, s ha a gyerek egyszer hibázik, 
azt ki lehet javítani és támogatni kell.  
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el a beszámolót. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

56/2011.(VI.14.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról készített beszámolót. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: folyamatos.   

 
(Galler-Mike Éva a testület ülésérıl eltávozott) 
 
2./ Beszámoló a Körjegyzıség 2010. évi mőködésérıl 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn  körjegyzı 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy nehéz hét hónap áll 
a hivatal mögött, mivel egy kollégát tartós távollétében helyettesítenek saját munkakörük 
mellett. Július közepétıl várhatóan megoldódik a helyettesítés. Igyekeznek legjobb tudásuk 
szerint folytatni az ügyfélfogadást, minél gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést megvalósítani. A 
heti egyszeri öcsi ügyfélfogadást is biztosítják. Elmondja még, hogy a Körjegyzıség alapító 
okiratát az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata függelékeként fogadta el a testület. 
Az egyik szakfeladat kiegészítı tevékenységként megszőnt, ezért szükséges az okirat 
módosítása. Kéri a testületet, fogadják el a módosítást az elıterjesztés szerint. Kéri a 
képviselıket, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Hozzászólás:  
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a két település szennyvízcsatorna pályázata és a 
halimbai IKSZT pályázat sok külön munkát adott és ad a hivatalnak, melyet eddig jól elláttak. 
Javasolja, hogy fogadják el a beszámolót. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

57/2011.(VI.14.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Körjegyzıség 2010. évi 
feladatai ellátásáról készített beszámolót és elfogadja azt az elıterjesztés szerint.     
Felelıs:  Kisné Borbély Adrienn  körjegyzı   Határidı: folyamatos.   
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Hozzászólás:  
Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el a Körjegyzıség alapító okiratának 
módosítását is.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

58/2011.(VI.14.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja Halimba, Öcs Községek 
Körjegyzısége alapító okiratának módosítását az elıterjesztés szerint. 
Felkéri a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:   Kisné Borbély Adrienn körjegyzı,    Határidı: azonnal.  

 
3./ Közétkeztetés ellátásának megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
(Írásos elıterjesztés, ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az Annex Bt ügyvezetıje Somlai Szabolcs május 11-én 
szóban és május 12-én írásban is bejelentette, hogy a melegkonyha üzemeltetését június 10-tıl 
befejezi. Ismerteti a levelet. Az iskolások ebédjét innen biztosítják, valamint a faluból az egyéni 
rendelık is innen szállíttatnak, ezért meg kell oldani szeptember 1-tıl az élelmezést. Mivel az 
óvodai konyha maximálisan 100 adagot fızhet, az óvodások mellett a szociális étkeztetés is ott 
biztosítják, ezért árajánlatokat kért a környékbeli konyháktól a menzai ebédek ellátására.  Három 
ajánlat érkezett. Ismerteti az ajánlatokat. Összefoglalva elmondja, hogy a Bakonygaszt – mely 3000 
adagot fız naponta - ajánlata 580 Ft-os, de az 50-60 éthordós ebédet nem tudják megoldani, csak 
közös helyi kiosztással, ezt az iskolai melegítıkonyhán tudnák megoldani. A nyirádi óvodai konyha 
ajánlata 750 Ft-os, de a szállítást nem tudják megoldani. A nyirádi Sörház étterem konyhája 550 Ft-
os ajánlatot adott, a szállítást is meg tudja oldani. Referenciával mindegyik konyha rendelkezik. 
Véleménye szerint a két olcsóbb ajánlat közül lehetne választani. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Kérdés: 
Kovácsné Véber Eszter kérdezi, hogy külön iskolai étkeztetést biztosítanak-e a konyhák. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy gyermek- és iskolai étkeztetést is végeznek a konyhák, 
heti menüt is küldött mindegyik. Az iskola tagintézmény vezetıjével is beszélt a változásról, aki a 
pedagógusokkal nagyon örült neki.  
 
Hozzászólás:  
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy ismeri az ajkai Quattro Konyha fıztjét, 
önkiszolgáló éttermet mőködtetnek, jó az étel minısége.  
 
Kérdés: 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy korában felmerült, az óvodai konyha költözne esetleg a 
Somlai-féle melegkonyhába, így nem kellene bıvíteni az óvodai konyhát. Felmérték-e ezt a 
lehetıséget. Elmondja még, hogy megkereste ıt személyesen Somlai Szabolcs vállalkozó és 
elmondta neki, hogy a jelenlegi 480 Ft-os ár helyett 520 Ft-os árért ıs tudna szállítani ebédet 
továbbra is. Mivel helyi vállalkozóról van szó, fontos lenne támogatni, annál is inkább, mert 
munkahelyeket biztosít helyben és adót is fizet. Magyarázatot kér erre a megoldásra, miért nem 
egyeztettek.  
 
Válasz: 
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Tóbel János polgármester elmondja, hogy az óvodai élelmezésvezetıvel megtekintették a 
melegkonyhát, elızetes számításokat végeztek. A tulajdonos havi 80-90 eFt bérleti díjat kérne, ez 
kb. egy millió Ft lenne, plusz a rezsiköltséget kellene fizetni. A konyha nagyobb kapacitással tudna 
mőködni, és fel kellene venni plusz egy alkalmazottat. A több adagból keletkezı bevételbıl ezeket a 
többletköltségeket –közel 2,5-3 mFt- nem tudja kigazdálkodni az önkormányzat, ezért elvetették a 
felmerült ötletet. Elmondja még, hogy a gyermekétkeztetés díját – mint ismert a rendeletbıl – 
nyersanyagnorma, plusz rezsiköltség, plusz áfa összetevıkbıl állapítják meg. A költséget a szülı 
nem teljes áron fizeti meg, hanem a nyersanyagnorma és annak áfáját, a rezsiköltséget nem fizeti. 
Az önkormányzat kötelezettsége és felelıssége biztosítani a gyermekétkeztetést.  
 
Hozzászólás:  
Vajainé Szijártó Margit képviselı szerint az elızı ülésen mindenki úgy értette, hogy Somlai 
Szabolcs egyértelmően felmondja a konyhai fızést, fel sem merült, hogy változtatna. Mivel ezt 
bejelentette, azért merült fel beszélgetés szintjén, hogy keressék meg a konyha bérletével 
kapcsolatban. Csak arról volt szó korábban, hogy esetleg megnézik a konyhát.  
 
Tóbel János polgármester meglepetéssel hallja Vajai Sándor bejelentését. Elmondja, hogy a május 
11-i rendkívüli testületi ülés napján mondta neki Somlai Szabolcs, hogy felmondja a konyhai fızést, 
mert nem gazdaságos. Ezután a helyszínen jártak és a dolgozók mindent megmutattak. A vállalkozó 
egyértelmően bejelentette, hogy június 15-tıl már nem fogja mőködtetni a konyhát, nem merült fel, 
hogy valamin változtatni kíván. Véleménye szerint, ha ez lett volna a szándék, meg kellett volna 
keresnie ıt a bejelentéskor, amúgy is szokott jönni a hivatalba, többször beszéltek eddig is. Nem 
érti, miért nem tette. Az önkormányzat és az ı részérıl nem merült fel, hogy fel kívánják mondani a 
szerzıst. Az önkormányzat felelıssége gondoskodni a gyermekek élelmezésérıl, ezért megpróbált 
rögtön ajánlatokat kérni még a nyári szünet elıtt. Javasolja, hogy most a testületi ülés közben hívják 
fel Somlai Szabolcsot és tisztázzák a helyzetet. Addig szünetet rendel el. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
SZÜNET 
 
A jegyzıkönyv folytatólag felvéve. 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy Somlai Szabolccsal beszélt telefonon és elmondta neki, 
az önkormányzatnak nem állt szándékában a megállapodás felbontása, a vállalkozó bejelentését 
tényként kezelték, mert ezt írta. Somlai Szabolcs szó szerint azt mondta, neki nem olyan a stílusa, 
hogy követeljen az önkormányzattól, de a régi feltételekkel nem tudja mőködtetni a konyhát, ezért 
írta a bejelentést. Elmondta, hogy magasabb árért továbbra is tudná vállalni az étkeztetést. A 
polgármester tájékoztatta, hogy a nyersanyagnorma most is magasabb összegő, mint a többi 
ajánlatot adóé. 
 
Hozzászólás:  
Csipszer András alpolgármester javasolja, hogy a vállalkozó írja le konkrétan az új ajánlatát és a 
következı ülésen döntsenek.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
 
4./ Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
a.) Szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos egyszerő beszerzésekrıl döntés 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
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Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a közbeszerzési szakértı 
elkészítette a döntési javaslatot, melyet a képviselık megkaptak. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat 
és a szakértıi javaslatot. Elmondja, hogy mindegyik kiírásnál a legkedvezıbb ajánlatot javasolja 
elfogadni a szakértı, a fı bírálati szempont az ajánlati ár volt. 
 
Ezt követıen a képviselık megvitatták a beérkezett ajánlatokat. 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el a szakértıi javaslatban foglaltakat.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

59/2011.(VI.14.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megvitatta a „Halimba 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” KDOP-4.1.1/A-10. pályázati program 
megvalósításához kapcsolódó kisértékő beszerzések közbeszerzési eljárás – Firmiter Bt. 
Balatonfüred által készített – döntés-elıkészítı javaslatot, a beérkezett ajánlatokat.  
Az ajánlattevık közül a kedvezıbbeket nyilvánítja nyertesnek a következık szerint: 
a.) Tenderdokumentáció készítése feladatok: BESZT Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 
5. képviselıje: Doszpot József, Gáspár Géza ügyvezetık); 
b.) Építési mérnök, mőszaki ellenır feladatok: BESZT Kft. (8200 Veszprém, Stadion 
köz 5. képviselıje: Doszpot József, Gáspár Géza ügyvezetık); 
c.) Projektmenedzsment feladatok: EUFUND Consultants Kft. (1065 Budapest, Révay 
u. 10. képviselıje: Dr. Pásztor Zsolt ügyvezetı); 
d.) Tájékoztatás és nyilvánosság feladatok: BESZT Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5. 
képviselıje: Doszpot József, Gáspár Géza ügyvezetık). 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdéseket megkösse. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János   polgármester  Határidı: azonnal. 

 
b.) Energetikai felmérésrıl döntés 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az iskolaépületek főtéskorszerősítése már többször 
szóba került. Megkereste az önkormányzatot egy főtésrendszerek mőszaki felméréseit végzı cég, a 
KG Invest2008.Kft, energetikai felmérés készítése céljából, melyet kérésére el is végeztek. 
Alternatív energiaszolgáltató berendezéseket és pályázati lehetıséget is ajánlottak. A konkrét 
engedélyekhez gépészeti kiviteli tervek is szükségesek lennének. A felmérés költsége nettó 16 eFt 
volt, melyet javasol az általános tartalék terhére vállalni. Ismerteti a felmérésrıl készített 
dokumentumot. Véleménye szerint a teljes beruházás költsége nagyon magas, bár a pályázati 
támogatás 85%-os lehet, az önrész összege is jelentıs lenne, mintegy 10 millió Ft. A megtérülés 
több, mint 20 év lenne, így nem lát esélyt a megvalósításra alternatív berendezésekkel. A jövıre 
nézve mindenképpen szükséges lenne – a jelenleg folyó beruházásokat követıen – számításba venni 
az iskolaépületek főtéskorszerősítését. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Hozzászólás:  
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy az iskolaépületek főtését a jövıben ketté kell 
választani, mivel most az udvaron a földben megy a hosszú vezeték, jelentıs hı kárba vész. Ha 
lenne az önrészre forrás, érdemes lenne elgondolkodni a lehetıségeken a késıbbiekben. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
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Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

60/2011.(VI.14.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a KG Invest 2008.Kft 
(9028 Gyır, Konini u.19. képviselıje: Kocsis Gábor) által készített energetikai, iskola 
főtéskorszerősítéssel kapcsolatos, helyszíni felmérés költségét 16.000 Ft + áfa összeggel. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János   polgármester  Határidı: azonnal. 

 
c.) Kapálógép vásárlásának jóváhagyásáról döntés 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az emlékház tankertjének földmunkáihoz minden évben 
kölcsön szoktak kérni kapálógépet. Idén is szükség volt rá, kölcsön is kérték, s ekkor ajánlotta fel 
Kovács Tibor, hogy eladná az önkormányzatnak a gépet 30eFt-ért. A gép Bridge-motoros öt éves, 
jól mőködik. Véleménye szerint vásárolják meg, hiszen késıbb is szükség lesz rá, egy új gép ára 
60eFt körül van. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Hozzászólások:  
Vajai Gábor képviselı nem tartja jó ötletnek a használt gép vásárlását, inkább venni kellene újat, 
mivel elıfordulhat, hogy rejtett hibája van a gépnek. 
 
Csipszer András alpolgármester véleménye szerint nem várhatják el egy dolgozótól sem, hogy 
rendszeresen a saját eszközét használja munkájához. A használt gép szerinte megér 30eFt-ot, 
átnézték, vegyék meg. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta: 

61/2011.(VI.14.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy megvásárol 
egy darab Bridge-motoros kapálógépet Kovács Tibor Halimba, Arany J.u.10. sz. alatti 
lakostól bruttó 30.000 Ft összegért. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János   polgármester  Határidı: azonnal. 

 
d.) Helyi közlekedési rend módosításáról döntés 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy Vajai Sándor képviselı megkereste a helyi közlekedési 
rendet érintı javaslattal, jelesül, hogy a Petıfi Sándor utcában forgalomlassítókat, ún. 
fekvırendıröket helyezzenek le a közlekedés biztonságosabbá tételéért, a balesetveszély miatt. 
Elızetes kalkulációt végzett a javaslatról. Szükséges lenne egy lassítóhoz 2 db tábla tartóval, 
melynek darabja 20eFt körül van, plusz a lassító költsége. Összesen kb.200eFt-ba kerülne az egész 
beruházás. Véleménye szerint a csatornázás után kellene az utak állapotát áttekinteni és a lassítók 
elhelyezésérıl is dönteni, most halasszák el a döntést. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Hozzászólások:  
Vajai Sándor képviselı elmondja, hogy azért javasolta ezt a megoldást, mert a templomnál lévı 
keresztezıdésnél, hiába van tábla, egyes autósok figyelmen kívül hagyják,s az elmúlt héten is 
elütöttek egy gyermeket.  
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Kovácsné Véber Eszter elmondja, hogy korábbi lakóhelyén sok kis utca volt, melyek közül 
néhányat lezártak virágtartókkal, vagy megoldás lehet az övezet 30-as tábla kihelyezése is.  
 
Vajai Gábor képviselı egyetért az elhangzottakkal. Elmondja még, hogy a helyi közlekedés 
rendjével kapcsolatban ıt is megkeresték az Ifjúság utcai lakosok közül. Ott azt kifogásolják, hogy 
a padragi helyi járat autóbusz éjjel az Ifjúság utcában parkol és a többi autós nem fér el mellette a 
keskeny úton. Többször szóvá tették ezt a sofırnek, de változás nem történt. Javasolja, hogy erre is 
találjanak valamilyen megoldást, már többször szóba került. 
 
Csipszer András alpolgármester megerısíti az elıbb elhangzottakat, és elmondja, hogy az 
autóbuszt télen hajnalban sokáig, 20 percig is járatják, hogy melegedjen, ami szintén zavarja a 
lakókat.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a képviselı-testület már évekkel ezelıtt is foglalkozott 
az Ifjúság utcai busz-parkolással. Néhány éve hoztak döntöttek parkoló kialakításáról a temetı 
mellett, ahol a buszok parkolhatnak. Ez meg is történt, az egyik autóbusz rendszeresen ott is áll, a 
másik nem. Javasolja, hogy ismét beszéljenek a sofırrel, esetleg munkáltatójával, mivel tényleg 
több lakosnak okoz gondot.  
 
Hozzászólások:  
Vajai Gábor képviselı egyetért ezzel, keressék meg a munkáltatót is a helyzet megoldása céljából. 
 
Vajai Sándor képviselı szintén egyetért. 
  
A képviselık egyetértettek a javaslatokkal. 
 
e.) Tájékoztató az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása pályázatról  
      (Szóbeli elıterjesztés, írásos tájékoztató) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a mőemlék Mővelıdési Házban 
az Integrált Szolgáltató Tér kialakítása során Mőemlék-felügyelıség elıírta, hogy az építési 
engedélyt módosítani kell, ehhez szükséges volt a mőszaki leírás módosítása, kiegészítése is, mivel 
a régészeti feltárások során új elemeket találtak. El is készült a módosított mőszaki leírás, az 
engedélyezési eljárásba szakhatóságként be kellett vonni a Tőzoltóságot, mint tőzvédelmi hatóságot 
is. A Tőzoltóság nyilatkozata szerint – egy jogszabály-módosítás miatt - akkor adhatja meg a 
hozzájárulást a módosított építési engedélyhez az új elıírások szerint, ha külön készítenek 
tőzvédelmi fejezetet a mőszaki leíráshoz. Az eredeti engedély kiadásakor a tervezı még jogosult 
volt maga készíteni a tőzvédelmi fejezetet, most külön tőzvédelmi szakértı által készített 
dokumentációt fogadhatnak el. A módosított építési engedélyt be kell nyújtani tíz napon belül a 
pályázati támogató hatósághoz, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A tőzvédelmi 
szakértı, Segesdi Ferenc zalahalápi mérnök-szakértı által készítendı szakvélemény nettó 80eFt, 
melyet vállalni kell, mivel a dokumentum nélkül nem kaphatják meg a módosított építési engedélyt. 
A módosított tőzvédelmi elıírások szerint a pince szinten gondoskodni kell a hı- és 
füstelvezetésrıl, a folyosóra 2m3/sec elszívó-csatorna, automata szellıztetı kellene, az 
ablakméreteket növelni kell, a kazánházon nem ajtó lesz, hanem rács, mágneskapcsolók is kellenek. 
A hozzávetıleges költsége mindennek másfél millió Ft lenne, melyet nem terveztek a pályázatnál, 
mivel akkor nem volt elıírás, de mindenképpen kell ráfordítani, mert különben nem kapják meg az 
engedélyt. Az új elıírások miatt újra kell kábelezni, de a kivitelezı most már a vakolást készíti, 
mindez plusz munka lesz. Javasolja, hogy a tőzvédelmi szakvélemény alapján csökkentsék a 
mőszaki tartalmat lehetséges minimális megoldásra és kérjenek konkrét árajánlatot is a költségekre. 
A következı, várhatóan rendkívüli, testületi ülésen konkrét tájékoztatást tud adni erre vonatkozóan.  
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Kérdés: 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy ha a határidıt nem tudják tartani július 30-val, kötbért fizet-
e a kivitelezı. Elmondja még, hogy helyi lakosok panaszolták neki, hogy a felújított épületen nem 
egyenes a  fal és egyes homlokzati vonalak, szerinte talán lehetett volna jobban figyelni az építınek.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a kivitelezıi szerzıdésben kikötöttek kötbért a 
késedelmes teljesítésre, melyet vállalni kell nekik. A pótlólagos elıírások készítése miatt a 
kivitelezı késhet pár napot véleménye szerint, de így is tudják tartani a határidıt. A kımővesmunka 
kivitelezésére speciális elıírások vannak mőemlék épületeknél. Neki is feltőnt, hogy egyes 
helyeken nem vízszintes a vonal, rá is kérdezett a mőemlék-felügyelınél. Azt a tájékoztatást kapta, 
hogy nem is járulnak hozzá a gépi megoldásokhoz, mivel a felújításnak régies hatásokat kell 
tükröznie, tehát szándékosan csak kézzel lehet egyes fázisokat elvégezni. Hetente folyamatosan 
ellenırzi a mőemlék-felügyelı a felújítást a mőszaki ellenırrel közösen, a legapróbb részleteket is 
figyelik. 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

 
Tájékoztatók, bejelentések: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a szennyvízcsatorna beruházó társulat lakossági 
tájékoztatói elkészültek, néhány napon belül készen lesznek a csekkek is, akkor fogják eljuttatni az 
ingatlan tulajdonosokhoz. Kéri a képviselık közremőködését is a folyamatos és pontos 
tájékoztatáshoz. Már eddig is sok lakossági kérdéssel fordultak hozzá, ezután még több várható. A 
társulat döntései alapján tehát minden önálló vízbekötéssel rendelkezı ingatlan esetében kötelezı a 
társulathoz csatlakozás, az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése. Lehetséges tartály elhelyezése az 
ingatlanon, vagy más módszer alkalmazása, de utána az üzemeltetést meg kell oldani és a 
felhasznált víz mennyiség elhelyezését  igazolni kell. 
Elmondja még, hogy az elmúlt ülésen említett önkéntes munkát vállaló multinacionális cég helyett 
egy másik fog jönni, az OTP Bank Nyrt. Központjából 67 fı és közremőködnek a játszótér 
építésben. A faanyagok, faoszlopok elıkészítésében sokan végeztek társadalmi munkát maga 
mellett, mely nagy segítség volt, ezzel az anyagköltségeken tudtak csökkenteni. Köszöni a 
segítséget ezúton is a helyi civileknek, a segítık név szerint Bakos Zsolt, Dél Károly, Kovács Ádám 
(Vörösmarty u.), Kovács Tibor, Kukla Péter, ifj. Liplin György, Rózsavölgyi Norbert (Padragkút), 
Szántó Norbert, és Vajai Gábor képviselı, Csipszer András alpolgármester.  
Elmondja még, hogy a hulladékszállítással kapcsolatban az AVAR Ajka Kft vezetıi értesítést 
küldtek a térség településeinek, melyet a képviselık részére megküldött és kifüggesztették a falu 
hirdetı tábláira. Eszerint nem emelik a hulladékszállítás díjait a lerakótelepen történt tőzeset miatt, 
mert a teljes üzemeltetést nem kezdik meg a hiba helyreállításáig.  
  
A képviselık egyetértettek a javaslattal és tudomásul vették a tájékoztatót. 
 
Vajai Sándor képviselı lakossági megkeresésre mondja, hogy egyes ingatlanoknál az 
önkormányzat dolgozói lenyírják a füvet. Így a többi lakosnál is le lehetne nyírni, mert ez a mód 
irritálja  a lakosokat. Hatásos intézkedés kellene, hogy mindenki nyírja a saját háza elıtt. 
 
Vajai Gábor képviselı egyetért ezzel, elmondja, hogy már több éve gondot jelent, hogy egyesek 
nem hajlandók rendben tartani a házuk elıtti területet, már többször tárgyaltak errıl. Szerinte 
mindenkit fel kell szólítani.  
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy évek óta leveleznek egyes lakosokkal a helyi 
közterületi rendelet elıírásai betartatása miatt. Eddig bírságot nem szabtak ki. A közterületeket 
gondozni kell, és ha egy-két helyen nagy a fő, az egész utcaképet rontja, ezért nyírták le néhol. 
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5./ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


