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Körjegyz�ség 8452 Halimba, Pet�fi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1 -15   / 2011.   

J e g y z � k ö n y v

Készült: Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete 2011. július 20-án tartott  ülésér�l.                                   
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége,  Halimba 
Jelen vannak:  a./  Képvisel�-testületi tagok: 

Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, dr. Katona Éva Rozália, 
Kovácsné Véber Eszter, Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé Szijártó Margit 
képvisel�k 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvev�k:
  Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezet�  
  Kisné Borbély Adrienn körjegyz�, jegyz�könyvvezet�  
  Jánosi Istvánné Nyugdíjas Klub és Színjátszó Kör vezet�je 
  Kovács Attiláné Kismama Klub vezet�je 
Lakosság részér�l:  1  f�.    

Tóbel János polgármester üdvözli a közös testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a halimbai 7 tagú képvisel�-testület 7 tagja jelen van, így a testület 
határozatképes. Az ülést megnyitja.  Javaslatot tesz az alábbi napirendi pont megtárgyalására.  

N A P I R E N D

1./ Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2010. évben végzett tevékenységér�l 
     El�adó:  Civil csoportok vezet�i 
2./ Iskola pedagógiai programjának jóváhagyásáról döntés 
     Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezet�  
3./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
     El�adó: Tóbel János polgármester    
4./ Az Önkormányzat Szervezeti és M�ködési Szabályzatának módosítása 
     El�adó: Tóbel János polgármester    
5./  Vegyes ügyek 
     El�adó: Tóbel János polgármester    
     a.) Üzlethelyiség bérleti szerz�dés felbontásáról döntés 
6./ Jelentés a lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról 
     El�adó: Tóbel János polgármester  
7./ Szennyvízcsatorna beruházás közbeszerzési eljárás megindításáról döntés 
     El�adó: Tóbel János polgármester  
8./ Szennyvízcsatorna beruházó Víziközm� Társulat hitelszerz�déséhez kezességvállalás   
     nyújtásáról döntés 
9./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
     El�adó: Kisné Borbély Adrienn  körjegyz�
  
A Képvisel�-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./ Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2010. évben végzett tevékenységér�l 
     El�adó:  Civil csoportok vezet�i 
 (Írásos el�terjesztések a jegyz�könyv mellékletét képezik, a napirend tárgyalásánál jelen vannak 
Jánosi Istvánné  klubvezet�, Kovács Attiláné klubvezet�) 
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Tóbel János polgármester elmondja, hogy a civil csoportok minden évben beszámolnak a 
testületnek a végzett munkájukról, s a költségvetési rendeletben tervezett támogatási összeget 
megállapodás alapján biztosítják részükre. Amíg a csoport nem számol be a végzett munkáról, nem 
kaphatja meg a tárgyévi támogatást. Kéri a jelenlév� klubvezet�ket, ismertessék beszámolóikat. 
Elmondja még, hogy a többi csoport írásban juttatta el az anyagot. A mozgáskorlátozottak klubja 
vezet�je, Branstadter Elekné jelezte, nem tud itt lenni, mert nem tartózkodik itthon. 

Hozzászólások:
Jánosi Istvánné klubvezet� ismerteti a Nyugdíjas Klub és Színjátszó Kör beszámolóját. Elmondja, 
hogy 111eFt volt a tavalyi kiadásuk, melyeket programjaikra fordítottak. Sajnos nem tudnak 
vásárolni fellép� ruhákat, jelmezeket, mivel kevés pénzb�l gazdálkodnak. 

Kérdés:
Tóbel János polgármester kérdezi, hogy a M�vel�dési Ház felújítása idején hogyan tudják 
megoldani az összejöveteleket, próbákat.

Válasz:
Jánosi Istvánné klubvezet� elmondja, hogy saját lakásukban próbálnak, ott gy�lnek össze. A 
programok szervezéséhez sok a kiadás, a telefonköltséget is maga állta negy egyszer. 

Hozzászólások:
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy az egyesület a m�ködési költséget tudja 
finanszírozni, �k például a telefonköltségeket egyesületi pénzb�l biztosítják, a nyugdíjasoknak is 
úgy kellene megoldani, mivel az a közös programok érdekében történik.  

Kovács Attiláné klubvezet� ismerteti a  Kismama Klub beszámolóját.  

Kérdés:
Tóbel János polgármester kérdezi, hogy a Malomvölgyi pihen�parkban tartott program klubos 
rendezvény volt-e. Kérdezi még, hogy a klub létrehozása eredetileg azt a célt szolgálta, hogy a 
kicsik könnyebben hozzászokjanak az óvodához, megkönnyítsék a beszoktatást, ma is így van-e ez. 

Válasz:
Kovács Attiláné klubvezet� elmondja, hogy a Malomvölgyi program óvodai program volt, de a 
klubtagok közül is sokan részt vettek, nagyon jól sikerült a találkozó, több, mint száz f� volt jelen. 

Molnár Zoltánné nyugalmazott óvodavezet� mint leköszönt klubvezet� elmondja, hogy 
eredetileg a klub a beszoktatás megkönnyítése érdekében alakult, azért, hogy a 3 éven aluli kicsik 
megszokják az idegen környezetet. Évr�l évre igény volt rá és sikerült m�ködtetni a különféle 
programokkal év közben is havi egy foglalkozással. Véleménye szerint a mostani tanévben egy 
agilisebb szül�i közösség alakult, a kirándulás szervezésében is kivették részüket, ami bizakodóvá 
teszi, hogy tovább folytatják a szervezést.  

Hozzászólások:
Csipszer András alpolgármester, Együtt a Jöv�ért HAlimbán (EJHA) Egyesület elnöke ismerteti 
a beszámolóját. Szóbeli kiegészít�jében elmondja, hogy fontosnak tartja, az egyesületben sok a 
gyermekes családok száma, akik a gyerekekkel együtt vesznek részt a programokon, így a 
gyermekek már kiskorban látják, hogyan m�ködik a közösség. Sok-sok programban vettek részt az 
elmúlt évben, s tavaly a kapcsolatépítés volt a legjobb célja. Kiemeli, hogy 3 f� Franciaországban 
járt egy közös programon, s éppen most zajlik a vendéglátók visszahívása, öt országból látnak 
vendégül 34 f� fiatalt. A fiatalok a játszótér építésben, Emlékház kertjében dolgoznak, segítenek. 
Egy kis filmes csapat is alakult mellettük, akik végig dokumentálták az esetményeket és filmet 
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készítettek, melyet feltettek egy közösségi portálra is. Elmondja, még, hogy a LEADER pályázatra 
benyújtották a pályázatot,de sajnos nem nyertek a játszótér felújításra. Ezért az Egyesület úgy 2011. 
elején döntött, saját er�b�l építik meg a játszóteret. A szelektív hulladékgy�jtést évek óta szervezik 
a községben, a hulladék értékesítésb�l eddig 1 millió Ft-ot gy�jtöttek össze, ezt a bevételt a 
játszótérre fordították. Ezenkívül a környékbeli faipari vállalkozásoktól is kaptak kb.1 millió Ft 
érték� faanyagot. Végül egy másik pályázaton 22000 eurót nyertek a játszótér építésre, ami közel 6 
millió Ft-ot jelent, s ezt a közösségnek, az egész falunak építik. A szül�k is sokat segítettek a 
játszótér építésében, köszönet érte. 

Tóbel János polgármester elmondja, hogy nagyon sokat dolgoztak a játszótér alapanyagok 
el�készítésén, a faanyagok tisztításán, köszöni a segítséget mindenkinek, a részt vev�
képvisel�knek is.     
Ismeretei a többi civil csoport által beküldött beszámolót. Eljuttatta írásos anyagát a Polgár�r 
Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Veszprém Megyei Egyesülete Halimba, Nyirád, Sz�ci csoportja, 
az Ifjúsági Klub, a Feln�tt Futball klub, Góliát Ifjúsági Futballklub, Horgászegyesület is.
Javasolja, hogy fogadják el a beszámolókat. 
  

A képvisel�k egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követ�en Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

77/2011.(VII.20.)Ö. határozat                
Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete elfogadja a helyi civil szervezetek 
2010. évi tevékenységér�l készített beszámolókat. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felel�s:    Tóbel János polgármester  Határid�: folyamatos.   

(Jánosi Istvánné a testület ülésér�l eltávozott) 

2./ Iskola pedagógiai programjának jóváhagyásáról döntés 
     Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezet�  
(Írásos el�terjesztés, ajánlatok a jegyz�könyv mellékletét képezi, a napirend tárgyalásánál jelen van 
Antal Melinda pedagógus) 

a.) Pedagógiai program módosítása 

Tóbel János polgármester elmondja, hogy az elmúlt üléseken döntöttek az iskolában az angol 
nyelvoktatás bevezetésér�l. A pedagógiai program módosítása f�ként ezen ok miatt vált 
szükségessé. Az átdolgozás megtörtént és azt szakért� véleményezte.  
Ismerteti a szakért�i véleményt, mely a testületnek jóváhagyásra javasolja, mivel megfelel a 
követelményeknek. Véleménye szerint az, hogy a tanulók közel 70 %-a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzet�,a szül�k 2 %-ának iskolai végzettsége a nyolc osztályt sem éri el. nehezíti a 
program végrehajtását. Mindezek ellenére lehet�séget kell biztosítani az új programhoz, javasolja 
elfogadni. Kéri a képvisel�k véleményét. 

Kérdés:
Vajai Sándor képvisel� kérdezi, hogy a hátrányos helyzet hogyan alakul ki, mi alapján döntik el és 
ez a százalékarány Sz�c községi gyerekekkel közösen értend�-e. 

Válasz:
Antal Melinda pedagógus elmondja, hogy megadott szempontok, kritériumok alapján lehet 
megítélni, hogy egy gyermek családja hátrányos helyzet�-e. Az alacsony iskolai végzettség� szül�k, 
vagy a munkanélküliség miatt is lehet egy család szociálisan hátrányos helyzet�, nem feltétlenül 



4 

anyagi hátrányt kell érteni ezalatt. Az összes tanulóra együtt értend� a számítás.

A képvisel�k egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követ�en Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

78/2011.(VII.20.)Ö. határozat                
Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete megtárgyalta a Halimba, Nyirád, Sz�c 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcs�déje 
közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda 
tagintézmény iskolai pedagógiai programjának módosítását és véleményezését az 
el�terjesztés szerint.   
Elfogadja a pedagógiai program módosítását és egyetért 2011. szeptember 1-t�l történ�
bevezetésével. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény igazgatójának, Nyirád 
Község Önkormányzatának és Sz�c Község Önkormányzatának.  
Felel�s:    Tóbel János polgármester  Határid�: azonnal.   

b.) Arizona-program bevezetésének megvitatása 

Tóbel János polgármester elmondja, hogy a pedagógiai programhoz kapcsolódik a tagintézmény-
vezet� asszony levele az ún. Arizona-programmal kapcsolatban, melyben a pedagógusok önként 
vennének részt. Felkéri Antal Melinda pedagógust, ismertesse a kezdeményezést. 

Hozzászólások: 
Antal Melinda pedagógus elmondja, hogy évek óta gond az iskolában, hogy több, 
magatartásproblémás tanuló zavarja a tanórákat viselkedésével. Ezeket a tanulókat nem lehet 
kiküldeni az órákról, mert az sértené a tanuló személyiségi jogait. Sajnos több éve nem lehetett 
eredményt elérni ezekkel a tanulókkal, viszont �k zavarják a tanóra rendjét, sértik a többi tanuló 
tanuláshoz való és a tanárok önálló tanításhoz való jogát. Ezt a helyzetet a tantestület meg kívánja 
oldani, és mélyebben tárgyaltak a lehetséges megoldási módszerekr�l. Megismerték az ún. nevezett 
Arizona-programot, melyr�l egy pápai továbbképzésen hallottat és melynek bevezetését a 
tantestület egyhangúlag támogatja. A módszernek az a lényege, hogy a tanulók érdekeltté válnak 3-
4 alapszabály elfogadásában. Amely tanuló ezeket az alapszabályokat megsérti az órán, el kell 
hagynia a termet és egy e célra kialakított külön teremben felügyelet mellett folytatja a tanulást, 
saját magának kell megoldást találnia arra, hogy viselkedésével ne sértse meg a szabályokat, az órai 
munkát is el kell végeznie. 

Kovácsné Véber Eszter képvisel�, pedagógus elmondja, hogy a program úgy m�ködik, hogy a 
tanórát nem zavarja, sértetlenül folyik tovább, a gyermek sem marad le a tananyagban, mivel el kell 
végeznie a feladatokat, ugyanakkor szembesül azzal, hogy szabályt vétett és nem szégyenítik meg 
az egész osztály el�tt. 

Kérdés:
Vajainé Szijártó Margit képvisel� kérdezi, hogyan látható eredmény azoknál a tanulóknál, akik 
viselkedési problémások.

Vajai Sándor képvisel� kérdezi, hogy igazolatlan óra lesz-e a diáknak, akit kiküldenek és melyik 
osztálytól kezd�d�en vezetnék be. 

Válasz:
Antal Melinda pedagógus elmondja, hogy a 4.osztálytól kezd�dne a program, de az alsós nevel�k 
és osztályok is részt vesznek a megismertetésében, de enyhébb szankciókkal kell fellépniük. A 
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kicsiket például figyelmeztetni kell. A rendszer lényege éppen az, hogy nem lesz igazolatlan órája a 
tanulónak, nem az a cél, hanem az, hogy a helytelen viselkedésre felhívják és megoldást találjanak. 
Eredményeket már értek el, egyes elemeket kipróbáltak. Példaként említi, hogy nagyon sok esetben 
hangzik el durva, csúnya szó, szünetekben és órákon is. A módszer szerint, ha csúnya szó hangzik 
el, csengetnek és az egész iskola kivonul az udvarra, ahol név nélkül elmondják, hogy mi történt. Itt 
már eredményeket tudnak felmutatni, jelent�sen csökkent az ilyen jelleg� probléma. Fontosnak 
tartják a tantestületben, hogy ne legyen természetes a csúnya szavak használata. 

Hozzászólások: 
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy szül�ként részt vett egy szül�i értekezleten, ahol 
tájékoztatták a szül�ket a program bevezetésének tervér�l. Egyöntet�en támogatta minden szül� a 
kezdeményezést, mivel inkább az volt a gond, hogy sajnos egyes tanulók annyira zavarták már az 
órákat, hogy a többi gyerek nem tudott figyelni és az órát nem tudták rendesen megtartani. Néhány 
szül� már azt is fontolgatta, hogy elviszi a gyermeket másik iskolába a magatartásproblémások 
miatt. 

dr.Katona Éva Rozália képvisel� orvosként is egyetért az elhangzottakkal, a program tervezett 
bevezetésével, ez a program megfelel� lehet az ilyen jelleg� problémát kezelésére. A tantestülett�l 
ennek végigvitele nagy kitartást és következetességet igényel, támogatja. 

Kovácsné Véber Eszter képvisel� szintén támogatja a program bevezetését. A pedagógusoknak 
többletmunkát okoz, de mindenki külön díjazás nélkül vállalja az ebben való közrem�ködést. A 
külön óra alatti felügyeletre mindig van valakinek üres órája. 

Tóbel János polgármester javasolja, hogy támogassák a program bevezetését. 

A képvisel�k egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követ�en Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

79/2011.(VII.20.)Ö. határozat                
Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete megtárgyalta a Halimba, Nyirád, Sz�c 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcs�déje 
közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda 
tagintézményben, az általános iskolában az ún.Arizona-program bevezetésének lehet�ségét 
az el�terjesztés szerint.   
Egyetért és támogatja a program bevezetését 2011. szeptember 1-t�l. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény igazgatójának, Nyirád 
Község Önkormányzatának és Sz�c Község Önkormányzatának.  
Felel�s:    Tóbel János polgármester  Határid�: azonnal.   

c.) Elme-torna program bevezetésének megvitatása 

Tóbel János polgármester elmondja, hogy szintén a pedagógiai programhoz kapcsolódik a 
tagintézményben az Elme-program bevezetésének terve, melyben a pedagógusok önként vennének 
részt. Felkéri Antal Melinda pedagógust, ismertesse a kezdeményezést. 

Hozzászólások: 
Antal Melinda pedagógus elmondja, hogy a program a Sajókeresztúri Program Elme-torna néven 
vált ismertté az iskolák körében. Ez egyfajta játék-terápiás módszer, melyben fejlesztik a tanulók 
tanulási készségeit, képességeit, közösségi és személyiségi formáit. A módszert különféle 
társasjátékokra építik, így kiemelten a sakk, dámajáték, am�ba, egyéb népi játékok, melynek teljes 
köre akkor lesz ismert, ha megvásárolják a licencet. A kezdeményezéssel több célt kívánnak elérni, 
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így a hátrányos helyzet� gyermekek fejlesztését, és a plusz szolgáltatással még több gyermeket 
szeretnének az iskolába vonzani, esetleg más településekr�l is. Veszprém megyében még nincsen 
olyan iskola, mely ezt a módszert alkalmazná, szeretnének referencia-iskola lenni. Ehhez minimum 
4 évig felmen� rendszerben m�ködtetni kellene a programot, maximum 16 f�s csoportokban és 
nyomon követni a folyamatokat. Anyagi vonzattal is jár, mivel a csoportok részére meg kellene 
vásárolni a játékcsomagot, mely 11eFt/f�, náluk 12 f�s csoportot lehetne alakítani, emellett a heti 
egy plusz óráért óradíj járna a pedagógusoknak. Néhány játék már megvan most is az iskolában, de 
mivel a lista nem nyilvános, nem tudják, hogy mi kell még. Sajnos idén pályázati forrást nem 
találtak ehhez, az el�z� években több is volt. Ez a program több, mint fejleszt� játék, mivel 
játéktanulási és stratégia tanulási módszer is. Javítja a gyerekek kudarct�r� képességét, növeli az 
önbizalmat a döntéshelyzetekben, mindezt pozitív bíztatás módszerével lehet elérni. Évente 
országos bajnokságot is rendeznek. 

Tóbel János polgármester elmondja, hogy az el�zetes számítás szerint az óradíj 320-350 eFt-ot 
jelentene egy tanévre, a játékkészlet 120 eFt, így 470eFt körül lenne a bekerülési költség, idén 260 
eFt-ot jelentene. Esetleges pályázati lehet�séget meg kellene ragadni, mivel erre nincsen plusz  
forrás, és ha az óraszámok emelkednek, úgy a kötelez� óraszámba beleférne. Kéri a képvisel�k 
véleményét. 

Vajai Gábor képvisel� szerint, ha most vállalják a költségeket, akkor a következ� évekre is 
vállalni kell. 

Csipszer András alpolgármester támogatja a kezdeményezést, jó lehet�ségnek tartja, a gyermekek 
el�nyére válhat ez a fajta fejlesztés, és mindenki igénybe veheti. Az új szolgáltatással esetleg 
várható plusz létszám is. 

Tóbel János polgármester javasolja, hogy vállalják az általános tartalék terhére erre az évre a 260 
eFt-os költséget. A jöv� évi költségvetésnél tárgyalják újra, addig már megismerhetik a programot 
és nyilatkozhatnak, bevált-e 

Kisné Borbély Adrienn körjegyz� elmondja, hogy most kapta meg a megállapodás tervezetet, 
melyet alá kellene írni a program bevezetéséhez, javasolja, vizsgálják felül a megállapodás 
szövegét. 

Válasz:
Antal Melinda pedagógus elmondja, hogy ha 32 óra lesz a kötelez� óraszám, abba be fog férni ez 
a program is. 

A képvisel�k egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követ�en Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

80/2011.(VII.20.)Ö. határozat                
Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete megtárgyalta a Halimba, Nyirád, Sz�c 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcs�déje 
közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda 
tagintézményben, az általános iskolában az ún. Elme-torna program bevezetésének 
lehet�ségét  az el�terjesztés szerint.   
Egyetért és támogatja a program bevezetését 2011. szeptember 1-t�l. 
Vállalja a program idei költségét 260.000 Ft összeggel az általános tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény igazgatójának, Nyirád 
Község Önkormányzatának és Sz�c Község Önkormányzatának.  
Felel�s:    Tóbel János polgármester  Határid�: azonnal.   
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d.) Óvoda maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése 

Molnár Zoltánné óvodavezet� meger�síti az általa írásban benyújtott kérelmet, mely szerint a 
beíratás szerinti létszámok alapján idén szeptembert�l szükséges két csoportban a 25 f�s maximális 
létszám emelése 10 %-kal fenntartói hatáskörben. Amiatt is szükséges ez, mivel néhány gyermek 
kett�, vagy három f�nek számítandó a törvényi el�írások szerint. A szül�i munkaközösség és a 
tantestület is támogatta a javaslatot. Kéri a testület támogatását. 

Tóbel János polgármester javasolja, hogy 28–28 f�ben állapítsák meg a két óvodai csoport 
maximális létszámát a következ� tanévre. 

A képvisel�k egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követ�en Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

81/2011.(VII.20.)Ö. határozat                
Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, Sz�c 
megtárgyalta a Halimba, Nyirád, Sz�c Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, 
Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcs�déje közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós 
Általános Iskola és Hársfa Óvoda tagintézményben, az óvodában az óvodai csoportok 
maximális létszámtól való eltérését +10-10%-kal a 2011/2012. tanévre a következ�k szerint:    

 II. csoport: 25 f� + 10 % 3 f� = 28 f�,  
III. csoport: 25 f� + 10 % 3 f� = 28 f�. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény igazgatójának, 
valamint engedélyezésre Nyirád Község Önkormányzatának és Sz�c Község 
Önkormányzatának.  
Felkéri az óvodavezet�t, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felel�s:    Tóbel János polgármester, Molnár Zoltánné óvodavezet�, 

 Határid�: azonnal.   

(Molnár Zoltánné óvodavezet� és Antal Melinda a testület ülésér�l eltávozott.) 

3./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
     El�adó: Tóbel János polgármester    
(Írásos el�terjesztés a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

Tóbel János polgármester elmondja, hogy az el�z� ülésen döntöttek az ANNEX Bt által az iskolai 
és feln�tt közétkeztetésre kért díjak megállapításáról. A rendelet tervezetet elkészítették, azonban a 
nyersanyagnorma és rezsiköltség adatokat javasolja újra megvitatni, mivel a vállalkozó javaslata 
szerint csökkennének a nyersanyagnormák, ugyanakkor a díj az iskolások esetében emelkedne 35 
Ft-tal, a feln�ttek esetében, 50 Ft-tal. Ez véleménye szerint így nem valósítható meg. Javasolja, 
hogy a vállalkozó által kért díjat állapítsák meg, de úgy, hogy ne csökkenjen a nyersanyagnorma.  
Kéri a képvisel�k véleményét. 

Hozzászólások: 
Csipszer András alpolgármester javasolja, hogy semmiképpen ne csökkentsék a 
nyersanyagnormát, hiszen amúgy is a min�ségi követelmények emelésér�l volt szó, hogyan lehetne 
még kevesebb�l jobb min�séget el�állítani. Javasolja, hogy az iskolában 268 Ft, a feln�tteknél 355 
Ft legyen a norma. 

Vajai Gábor képvisel� egyetért ezzel és javasolja, hogy az �sz folyamán térjenek vissza a 
kérdéskörre ismét. 
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dr.Katona Éva Rozália képvisel� szintén egyetért, ne csökkentsék a normát. 

Kovácsné Véber Eszter képvisel� egyetért a javaslattal. Elmondja még, hogy az óvodai 
konyhában teljesen más a hozzáállás a szül�i kérésekhez, mivel kimondottan gyermekétkeztetést 
biztosítanak, és speciális diétát is vállalnak, ha szükséges. 

Kérdés:
Vajainé Szijártó Margit képvisel� kérdezi, hogy a vállalkozót ki ellen�rzi, mivel tudja, hogy az 
óvodai konyhát a bels� ellen�r is vizsgálta. 

Válasz:
Kisné Borbély Adrienn körjegyz� elmondja, hogy az óvodai konyhánál a bels� ellen�r 
rendszeresen tart ellen�rzést, a kalóriatáblázatok és normák betartását is vizsgálta. A vállalkozó 
esetében tudomása szerint az ÁNTSZ jogosult a közegészségügyi vizsgálatok elvégzésére. Arról 
nincs információja, hogy a nyersanyagnormákat, vagy élelmiszer összetételét is vizsgálták volna. 

dr.Katona Éva Rozália képvisel� javasolja, hogy fokozottan ellen�rizzék a vállalkozót is, 
ugyanazon követelményeknek kell megfelelnie, mint más, közétkeztetést végz�nek. Például az is 
követelmény, hogy van-e étlap hétf�n kifüggesztve, javasolja, hogy szükség szerint kérjenek fel 
szakembert az ellen�rzésre. 

Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el az elhangzottak szerint a rendeletet, 268 és 
355 Ft nyersanyagnormával.  

A képvisel�k egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követ�en a Képvisel�-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
11/2011.(VII.27.)önkormányzati rendeletét az étkezési térítési díjakról szóló 6/2011.(III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.  (A rendelet szövege a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

4./ Az Önkormányzat Szervezeti és M�ködési Szabályzatának módosítása 
     El�adó: Tóbel János polgármester    
(Írásos el�terjesztés a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

Tóbel János polgármester az el�terjesztés szerint javasolja elfogadni a szervezeti és m�ködési 
szabályzat módosítását, törvényi kötelezettség miatt.  

Hozzászólások:
Kisné Borbély Adrienn körjegyz� elmondja, hogy jelenleg is biztosított a helyi szervezeti és 
m�ködési szabályzat szerint a rendeletalkotásnál a javaslat tételi lehet�ség, azonban indokolt 
kiegészíteni a társadalmi egyeztetés szabályozásával. Mivel a rendeleteket és egyebeket a 
honlapon közzé kell tenni, a tervezetekkel kapcsolatos vélemények megismerésének is 
megfelel� lehet�sége a honlapon kialakított felület. Javasolja, hogy ezt vezessék be. Emellett a 
hagyományos papíralapú javaslattétel továbbra is megmaradhat.  

A képvisel�k egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követ�en a Képvisel�-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
12/2011.(VII.27.)önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és M�ködési Szabályairól 
szóló 7/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet szövege a jegyz�könyv 
mellékletét képezi) 
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5./  Vegyes ügyek 
     El�adó: Tóbel János polgármester    
     a.) Üzlethelyiség bérleti szerz�dés felbontásáról döntés 
(Írásos el�terjesztés a jegyz�könyv mellékletét képezi) 

Tóbel János polgármester szóbeli kiegészít�jében elmondja, hogy telefonon megkereste a 
Videotéka bérl�je és elmondta, hogy július 31-vel szeretné felbontani a bérleti szerz�dést és kérte, 
hogy a 3 hónap felmondási id�t�l tekintsenek el. Elmondja még, hogy a bérl�nek bérleti díj 
tartozása van, ezért csak abban az esetben javasolja a szerz�dés felbontását, ha a bérleti díj tartozást 
kiegyenlíti. Kéri a képvisel�k véleményét. 

Hozzászólások:
Vajai Gábor képvisel� egyetért a javaslattal.

A képvisel�k egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követ�en Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

82/2011.(VII.20.)Ö. határozat                
Halimba Község Önkormányzati Képvisel�-testülete tudomásul veszi a tulajdonában lév�
Halimba, Kossuth u. 30/A.sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerz�désének Harmati Péterné 
bérl� részér�l történ� felbontási szándékát 2011. július 31.napjával. Eltekint a bérleti 
szerz�dés felbontása esetén a három hónap felmondási id�t�l, amennyiben a bérl� az 
üzlethelyiségre a 2011. július 31. napjáig fennálló bérleti díj tartozását egyösszegben 
megfizeti. 

 Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerz�dés felbontásáról szerz�dés aláírására. 
Felel�s:    Tóbel János polgármester,  Határid�: azonnal.   

6./ Jelentés a lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról 
     El�adó: Tóbel János polgármester 

A jelentést a Képvisel�-testület egyhangúlag elfogadta. 

Tájékoztató:
Vajainé Szijártó Margit képvisel� elmondja, hogy részt vett a Somló Hangja rendezvényen 2 
napig az Ezüstfeny� Turistaszálló tulajdonosával együtt. Céljuk a kapcsolatépítés és a település 
népszer�sítése volt. Javasolja, hogy az Emlékház Gyógynövényes kert felirattal külön táblát lenne 
célszer� elhelyezni és külön prospektust készítetni a kertr�l. 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a LEADER Egyesület meghívására részt vesznek 
Kapolcson a M�vészetek Völgye rendezvényeken, ahol minden nap jelen lesz valaki a faluból, ahol 
szintén a falu és az emlékház népszer�sítése lenne a cél. Kéri, hogy akinek lehet�sége van rá, 
vegyen részt. 

Ezt követ�en a polgármester megállapítja, hogy a következ� napirendi pont tárgyalása személyiségi 
jogokat érint, ezért a Képvisel�-testület a jegyz�könyvvezet� részvételével az ülését zárt körben 
folytatja. 

Kmf. 

             Tóbel  János                 Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester                           körjegyz�


