
 
Ügyszám: 11/1-9/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 
16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester 
   Csipszer András alpolgármester 
   Vajai Gábor önkormányzati képviselő 
   Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
   Vajainé Szijáró Margit önkormányzati képviselő 
    
Összesen: 5 fő képviselő-testületi tag 
 
 
Hiányzó: Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő 
     Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 
 
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László jegyző 
 
Tóbel János 
 
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 
fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
A rendkívüli ülés összehívásának indoka a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 
 

68/2013. (VIII.14.) Kt. határozat 
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Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2. A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
felújítás közbeszerzéséről döntés 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3. A falugondnoki buszra vezetési jogosultság 
biztosítása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Napirend 
 
1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Sikerült elkészíteni hosszú egyeztetések után. Június 30-a lett volna a határidő. Az önkormányzat 
által benyújtott pályázat, ami a kultúrházban a hasító gépre irányul, az elkészült. Múlt héten fel is 
töltötte az elektronikus pályázati rendszerbe. A bírálati szakaszban viszont azon önkormányzatok 
pályázatát, akik ilyennel nem rendelkeznek, el fogják utasítani. Július l-től európai uniós 
pályázatra csak úgy lehet pályázni, ha van helyi esélyegyenlőségi programja az 
önkormányzatnak.  Ezért szeretné, ha ezt elfogadnák.  
 
Vajainé Szijártó Margit 
 
Elírások vannak benne, kicsit rendbe kellene tenni.  
 
Tóbel János 
 
Mivel a pályázat sikerességéről van szó, ezért kéri, hogy a mai formájában fogadják el. A 
későbbiekben módosítani fogják.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 
 

69/2013. (VIII.14.) Kt. határozat 
 



 3 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Halimba Község Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja.  
 
Felelős:        polgármester 
Határidő:    azonnal 

 
2. A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde felújítás közbeszerzéséről döntés 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
A támogatási igény kicsit magasabb volt, mint amit megítéltek, de ebből is meg tudják valósítani. 
A támogatási összeg, amit kaptak 26.042.000 Ft. Amiből 23.503.000 Ft-ot költhetnek – nettó 
összegekről beszélnek mindenhol, tehát Áfa nélkül – az építési beruházásra és 2.539.000 Ft-ot 
pedig konyhai eszközök beszerzésére. Van egy olyan szabály még a belügyminisztériumi 
pályázatnál, hogy az építési beruházás 5%-át kötelező közfoglalkoztatásra fordítani. A leendő 
kivitelező ennyi engedményt kell, hogy adjon, ez 1.175.150 Ft. Három embert három hónapra 6 
órában tudnak foglalkoztatni. Ezt így is állították össze. Két döntést kell meghozniuk. Az egyik 
döntés javaslata szerint az lenne, hogy bízzák meg a FIRMITER BT.-t, - aki eddig is a 
közbeszerzéseiket rendezte abszolút korrekt módon - , hogy vizsgálja felül a közbeszerzési 
szabályzatát az önkormányzatnak, el kell készíteni a közbeszerzési tervet, és az eljárást megindító 
felhívást el kell készíteni. Ennek az ára 150.000 Ft+áfa összeget jelent az önkormányzatnak. 
Nettó összegről azért tudnak beszélni, mert az óvoda-konyha vonatkozásában az 
önkormányzatnak van Áfa visszaigénylési joga. A pályázat támogatta volna az Áfa összegét is. 
De így azáltal, hogy a nettó összegeket támogatták, abból a támogatási összegből nagyobb 
beruházást tud megvalósítani, mintha az Áfát is kellett volna belőle finanszírozni.  
Az ajánlatban úgy szerepel, hogy 250.000 Ft+Áfa összegben, de ez tartalmazná a megjelenés 
költségét is, mert amikor megvan az eredmény, azt kötelező megjelentetni a közbeszerzési 
értesítőben, aminek 80.000 Ft az ára. Ha nem ő számlázza ki a megjelenés költségét, hanem az 
önkormányzatnak számlázza a közbeszerzési hatóság, akkor ez 80.000 Ft-ot jelent. Kötnek egy 
szerződést a céggel 150.000 Ft+Áfa-val a közbeszerzési szakértői munkára ajánlat alapján. 
Amikor az értesítő megjelenik, akkor kifizetik a hatóság felé a 80.000 Ft-ot. 
 
Vajai Gábor 
 
Ez elszámolható a pályázatnál vagy nem? 
 
Tóbel János 
 
Ezt nem tudják elszámolni a pályázatba.  
 
Vajai Sándor 
 
Meddig fog tartani ha idén nekiállnak? 
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Tóbel János 
 
November végéig lehet dolgozni. Ha ma elfogadják az anyagokat, átküldik a cégnek, pár nap alatt 
összeállítja. Ki lehet küldeni az ajánlatkérést a vállalkozóknak. 10-15 napot kell adni az 
ajánlattételre. Pár nap alatt feldolgozzák, összeül a testület és utána már másnaptól lehet 
szerződést kötni.  
 
Vajai Sándor 
 
A helyi vállalkozókat nem lehetne összehívni? A falubeli vállalkozóknak meg lehetne ezt 
hirdetni.  
 
Tóbel János 
 
Most döntik el, hogy kit hívnak meg. A szerződésbe olyan kitételek vannak, az önkormányzat 
kockázata, hogy kivel kötnek szerződést. Ha nem tudják a megfelelő dokumentációval 
alátámasztani, akkor bukták az egészet.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:  
 

70/2013. (VIII. 14.) Kt. határozat 
 
1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Hársfa Óvoda és Konyha bővítése, 
felújítása, bővítés és homlokzat hőszigetelése, új 
lépcsők” tárgyú Belügyminisztérium által 
támogatásban részesülő beszerzés közbeszerzési 
eljárásának teljeskörű lebonyolításával 150.000 Ft + 
Áfa díjazás ellenében a FIRMITER BT. (8230 
Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/A.) hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó szervezetet bízza meg.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős:     polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
2. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete utasítja a polgármestert, hogy a beruházás 
megvalósítása érdekében az alábbi építőipari 
vállalkozásoktól kérjen árajánlatot: 
a.) Szántó-Ép. Kft. 8452 Halimba, Akácfa u. 26. 
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b.) Fatér László Építőipari Kft. 8452 Halimba, 
Akácfa u. 1. 
c.) SZ-L BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8. 
d.) AVÉP Ajkai Építőipari Kft. 8400 Ajka, Szent I. u. 
1/a.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményéről haladéktalanul 
tájékoztassa.  
 
Felelős:     polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
3. A falugondnoki buszra vezetési jogosultság biztosítása  

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 
 

  71/2013. (VIII. 14.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a falugondnoki buszra Berzsenyi Tamás 
önkormányzati dolgozó részére vezetési 
jogosultságot biztosít.  
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
érintettet értesítse.  
 
Felelős:     polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 17.00 órakor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
       Tóbel János      Dr. Jáger László 
                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 


