
 
Ügyszám: 11/1-10/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én 
16.30 órakor megtartott üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester,  
   Vajai Gábor önkormányzati képviselő 
   Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
   Vajainé Szíjártó Margit önkormányzati képviselő 
 
Összesen:  4 fő képviselő-testületi tag 
 
Hiányzó:  Csipszer András alpolgármester 
  Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 
  Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő 
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László jegyző 
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető  
Vass Szilvia pénzügyi ügyintéző 
 
Meghívott: 

1. napirendi ponthoz: Szalai Katalin védőnő 
2. napirendi ponthoz: Kovács Attiláné óvodavezető 

 
Tóbel János 
 
Köszönti Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
 
Napirend előtti ügyek 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
jelentést elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
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72/2013. (IX.12.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést elfogadja azzal, hogy az 52/2013. (VI.6.) 
Kt. határozatot visszavonja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a napirend meghívó szerinti elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

73/2013. (IX.12.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

1.     Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2012. évi 
tevékenységéről 

 Előadó: Tóbel János polgármester 
 
2. Beszámoló a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-

bölcsőde 2012/2013. évi tevékenységéről, óvodai 
csoportlétszám emelése 

         Előadó: Tóbel János polgármester 
 
3. Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 

2013. első féléves gazdálkodásáról, beszámoló a 
Bakony-völgye Óvoda I. félévi gazdálkodásáról 

         Előadó: Tóbel János polgármester 
 
4. A közterület-használatról szóló többször 

módosított 8/2005. (VIII.25.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

         Előadó: Tóbel János polgármester 
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5.      Éltető Balaton-felvidékért Egyesület „Összefogás 
összetartás-közös gondolkodás- települési 
gazdagodás” című pályázat benyújtása 

        Előadó: Tóbel János polgármester 
 
6.     Az önkormányzat működőképessége megőrzését 

szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás iránti 
igény benyújtása 

        Előadó: Tóbel János polgármester 
 
                              ZÁRT ÜLÉS 
 
7.  Szociális ellátás iránti kérelem elbírálása  
     Előadó: Tóbel János polgármester 
 
                           ZÁRT ÜLÉS VÉGE 
 
8.  Interpellációk, képviselői kérdések, bejelentések 
     Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Napirend 
 
1. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
beszámolót elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

74/2013.(IX.12.) Kt. Határozat 
 
Halimba község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Védőnői Szolgálat 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 
szolgálatnak a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy a határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg. 
 
Felelős:      polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 27. 
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2. Beszámoló a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012/2013. évi tevékenységéről, 
óvodai csoportlétszám emelése 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Nagyon alaposan összeállított anyagot állítottak össze. Köszönik az óvoda dolgozóinak az alapos 
munkát.   
 
Vajai Sándor 
 
Vannak sérült gyerekek. Nekik a plusz költségeket a szőci önkormányzat rendezi? 
 
Kovács Attiláné 
 
Esetleg a közösbe folyhat be, nem tudnak külön finanszírozásról. Minden gyereknek biztosítják, 
akik oda járnak, ugyanazt a lehetőséget, amire szüksége van. Azt a polgármester úr tudná 
megmondani, hogy mivel járul hozzá Szőc az összkiadásokhoz.  
 
Tóbel János 
 
Jelenleg nem járul hozzá, mivel nincs megállapodás a két önkormányzat között. Erről szólna az a 
megállapodás, amiben a normatíva fölötti részt gyermeklétszám arányosan átvállalná.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

 
75/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde 2012/2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:      polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 27. 

 
Tóbel János 
 
Az oktatási hivatal és a minisztérium lehetővé teszi a fenntartónak, jelen esetben Halimba Község 
Önkormányzatának, hogy egy évre maga a fenntartó az alapító okiratban megállapított 
csoportlétszámhoz képest 20%-os emelést tegyen lehetővé.  



 5 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 
 

 
76/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda 
Bölcsőde Intézménye részére a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
számú mellékletében meghatározott maximális 
óvodai csoportlétszám 20%-kal történő 
felemelését engedélyezi a II. és III. csoport 
vonatkozásában.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy döntéséről az intézményvezetőt értesítse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról, 
beszámoló a Bakony-völgye Óvoda I. félévi gazdálkodásáról  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
A.) Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról 
 
Tóbel János 
 
Nagyon részletes szöveges indoklás került az anyag mellé. Megállapítható, hogy első félévben 
tudták a költségvetést lebonyolítani. Időarányosan történt a költségvetés végrehajtása.  
A Magyar Államkincstár rendszerében megjelent egy pályázat önkormányzatok részére, 
amelyben szeretnének pályázni. A nem teljesült bevételek, mivel vélelmezték a teljesülését 
ennek, amikor az elvárt bevételeiket megállapították, ami miatt csökkentek az állami 
normatíváik, így most vélhetően valamilyen kiegészítést sikerül kapniuk.  
Az elmúlt testületi ülésen említette, hogy szabálytalansági eljárást kezdeményeztek az 
önkormányzat ellen a közbeszerzés a csatorna miatt. Elküldték a levelet. Viszonylag gyorsan 
megszületett a válasz, nem levélben reagáltak, hanem leutalták a visszatartott pénzt 9.800.000 Ft-
ot. Kitisztázták a hitelt.  
A kultúrházba a kamerarendszer, a konyhakiépítéssel kapcsolatos helyszínelés megtörtént. 
Megkapták a határozatot 91.000 Ft-ot vontak le.   
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 
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77/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2/2013. (II.21.) önkormányzati 
rendelet időarányos végrehajtásáról, a 
költségvetés első félévi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 

 
B.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda I. félévi gazdálkodásáról 
 
Vajai Sándor 
 
Itt még a számlák nem rendeződtek. Mikor lesz rendezve? 
 
Tóbel János 
 
Ezt el fogják készíteni hamarosan.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 

 
78/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a határozatot Kislőd település polgármesterének 
küldje meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. A közterület-használatról szóló többször módosított 8/2005. (VIII.25.) önkormányzati 

rendelet módosítása  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Minden önkormányzatnak van ilyen kötelezettsége, közterületi filmforgatással kapcsolatos 
szabályok megalkotása, közterület használati díjak szabályozásának megalkotása.  
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Vajai Sándor 
 
Ez a közterület vonatkozik a családi házak előtti területekre is? 
 
Tóbel János 
 
Igen. Most csak a filmforgatásról van itt szó, a többi része marad minden ugyanúgy.  
 
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 

10/2013.(IX.20.) rendelet 
 

Halimba község Önkormányzata képviselő-
testülete a közterület-használatról szóló többször 
módosított 8/2005. (VIII.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról egy olvasatban rendeletet 
alkot. 

A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 
helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.  
 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 
 

5. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület „Összefogás-összetartás-közös gondolkodás-
települési gazdagodás” című pályázat benyújtása  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
A LEADER Egyesület, aminek 60 település tagja, közte Halimba is. A LEADER forrásaiból 
nagyjából egy 50.000.000 Ft-os keretet határolt el, saját célra, hogy a 2014-2020-as Európai 
Uniós tervezési ciklusban a LEADER térség települései minél inkább tudják kihasználni azokat 
az Európai Uniós forrásokat, amiből sok milliárd bent fog maradni év végéig országos szinten. 
Ezek úgynevezett település erőforrás gazdálkodási tervek formájában fognak megjelenni. Ez úgy 
fog elkészülni, hogy a pályázat nyertessége esetén egy térségben élő és dolgozó szakértői gárda, 
építészek, szociológusok fognak egy teljes térségi felmérést csinálni. Nem csak elméleti alapon, 
hanem helyi fórumokat fognak szervezni, ahol helyi vállalkozók és civil szervezetek fognak részt 
venni. Figyelembe veszik a település rendezési terveket, szabályozási terveket, amik a település 
akár iparosításával vagy turisztikai hasznosításával foglalkoznak. Mivel Halimbával hasonlóan a 
többi településeken is ezek általában már 5-7 éves dokumentumok, valószínű, hogy nem minden 
része aktuális éppen. Ezek a tervek adnak arra lehetőséget, hogy akár a vállalkozások részére, 
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akár új szociális ellátás vagy bármilyen más szempontból a falu újra gondolja a következő 7-8 év 
tervét. Ezekben a tervekben ezeket meg lehet fogalmazni. Amint erre megjelennek a pályázatok 
vélhetően sikeresen, felkészülten tudják várni.  
Az Európai Uniós források több vonalon kerültek eddig is meghirdetésre. Ahhoz, hogy valamit 
meg tudjanak valósítani, ahhoz nagyon sok alapra kellett pályázni. Ez a rendszer olyan módon 
fog átalakulni 2014-től, hogy ezeknek a nagy rendszereknek 5-10%-át be fogják venni a 
vidékfejlesztés kategóriába, ami azt fogja jelenteni, hogyha Halimbánál lesz egy komplex 
elképzelés, de mellé  még kellene szervezetfejlesztés, vagy társadalmi felzárkóztatás, vagy 
bármilyen fejlesztés, akkor nem kell négy, öt szervezethez pályázni, hanem ezen belül lehetséges 
lesz egy komplex pályázat benyújtása.  
  
Dr. Jáger László 
 
Öcsön olyan döntés született, hogy javasolják, feltételes módban fogadták el a határozatot és 
javasolják az egyesületnek, hogy lakosonként legyen a hozzájárulás mértéke meghatározva. A 
költségvetés elbírja, de méltánytalannak tartja.  
 
Tóbel János 
 
60 településből áll az egyesület, de itt minimum 25 település részvételével számoltak, azért mert 
vannak inaktív települések is. A 25-öt megkérdezés és visszajelzés alapján történt. Az ötlet az jó 
véleménye szerint is.   
 
Vajainé Szijártó Margit 
 
Ha mégis lenne nekik valami elgondolásuk, akkor már nem is pályázhatnak? 
 
Tóbel János 
 
Úgy már elég nehéz, lassan le fog zajlani az egész dolog, az idén elkezdődnek az előkészítő 
munkák.  
Az előfinanszírozást vállalják, de javasolják, hogy a térség…… 
 
Dr. Jáger László 
 
Öcs esetében az volt, hogy 100.000 Ft esik az idei évre. Halimbánál esne 130.000 Ft. Az idei évi 
részt gond nélkül bevállalták, mivel nem ismertek a jövő évi költségvetési számok.  Óvatosságból 
foglalt állást a képviselő-testület, hogy a likviditási helyzetének függvényében vállalja az 
előfinanszírozást, tehát részt akar venni a projektbe, de mivel nem ismeri a saját pénzügyi 
helyzetét, főleg, hogy viszonylag hamar ki kell fizetni a fennmaradó összeget, tehát ami még 
vissza van belőle, szinte a költségvetés elfogadása után. Ezért kerül bele ez, mert nem tudják, 
hogy mennyi lesz a pénz a jövő évi költségvetésbe. Ennek elvi jelentősége van, hogy ez bekerül-
e, mert ha többen vesznek részt, vagy esetleg az egyesület elfogadja ezt a javaslatot, akkor még 
mindig újra lehet osztani. Annak van jelentősége, hogy tudjon elindulni a projekt, tehát az idei 
évi részt mindenképpen vállalja Halimba, vállalhatja a jövő évit is, de azzal, hogy kéri ennek a 
felülvizsgálatát. Ez a legtöbb, amit ki lehet hozni, de kimaradni nem érdemes.  
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Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

79/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete:  

1.) részt kíván venni az Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület „Összefogás – összetartás - közös 
gondolkodás-települési gazdagodás” projektjében  

2.) vállalja, hogy az utófinanszírozott pályázathoz a 
tervezett 1.300.000 Ft/ település összeget az 
alábbiak szerint biztosítja: 
2013. évben 10%, azaz 130.000 Ft, míg 2014. 
évre 90%, azaz 1.170.000 Ft összeget különít el a 
projekt céljaira azzal, hogy a kifizetést abban az 
esetben vállalja, ha annak fedezetét az 
önkormányzat költségvetési rendelete biztosítja.  
A Képviselő-testület javasolja, hogy a projekt 
előfinanszírozási költsége lakosságszám 
arányosan kerüljön felosztásra.  

3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye és utasítja, hogy a költségeket a 2013. 
és 2014. évi költségvetésbe tervezze be.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás 

iránti igény benyújtása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Szeptember 30-áig kell benyújtani, a döntéshozatal legkésőbbi határideje december 20-a. 
Folyósítást követő 3 hónapon belül kell felhasználni az összeget.  
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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80/2013.(IX.12.) Kt. határozat 
 
1. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 
önkormányzat pályázatot nyújt be a megyei 
önkormányzati tartalék, és a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi 
igénylésére. 
 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az 
önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a 
helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti 
adósságrendezés alatt nem áll. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat Önkormányzat nevében 
történő benyújtására, a pályázatokhoz kapcsolódó 
nyilatkozatok megtételére, illetve az útmutatóban 
foglalt valamennyi melléklet aláírásra. 
 
4. A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, 
hogy a pályázattal kapcsolatos intézkedéseiről a 
soron következő ülésén tájékoztassa a képviselő-
testületet.  
 
 
Határidő:   2013. szeptember 30. 
Felelős:    polgármester 
 

7. Interpellációk, képviselői kérdések, bejelentések 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
A) „VICTORIA GYERMKEKÉRT” Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány pályázati 
felhívása a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés 
megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Elő lett készítve, hogy mi az amit szeretnének a Védőnői Szolgálatra, egy bébidoppot szeretne, az 
63.000 Ft, egy fogápolási modell 22.500 Ft, egy inhalátor 19.000 Ft, egy bicikli 70.000 Ft, egy 
bébi légzésfigyelő 30.000 Ft, magasságmérő 4.000 Ft, endoszkóp 6.000 Ft, színlátás vizsgáló 
38.000 Ft, összesen 252.500 Ft. Javasolja ennek a pályázatnak a beadását.  
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B) Tájékoztató az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozatban való 
részvételről 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Augusztus 1-jéig lehetett jelentkezni. Elküldték az anyagot, de nem választották ki a települést, 
de idő közben megjelent egy felhívás, hogy amelyik település csatlakozik az akkori programhoz, 
két dolgot kell vállalni, az ő logojukat és a kötelező elemeket kiteszik a programokra, és a 
plakátokra, valamint 29-én vasárnap Szent Mihály napi őrtüzet gyújtanak 21 és 22 óra között. Az 
országba egy időben fognak meggyulladni ezek a tüzek. Akkor településük mérete szerint elvileg 
kapnak 250.000 Ft támogatást erre a programra.  
 
C) Szennyvízcsatornázással kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Rossz az út minősége, de már végzik a szükséges javításokat. A nyomsávot megcsinálták.  
 
D) Idősek Napja 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Várhatóan október 14-én hétfőn lesz.  
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 17.30 órakor bezárja. 
 
 

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


