
 
Ügyszám: 11/1-13/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 14-én 
15.30 órakor megtartott rendkívüli 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 
  Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő 
 
Később érkezett: Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László jegyző 
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető  
 
A rendkívüli ülés összehívásának indoka:  Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylésének határideje 

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

Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2. napirendi pontként vegyék fel a „Bakony-völgye 
Óvoda 2013. évi I. félévi pénzügyi elszámolása” tárgyú napirendi pontot.  
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott módosítással együtt. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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89/2013. (X.14.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

1.     Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylése 

 Előadó: Tóbel János polgármester 
 
 
2.     Bakony-völgye Óvoda 2013. évi I. félévi   

                                        pénzügyi elszámolása 
         Előadó: Tóbel János polgármester 
 
 

Napirend 
 

1 Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsoló kiegészítő támogatás 
igénylése 

      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Az 5.000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó támogatási igényt nyújthatnak be. A támogatás mértéke 12.000 Ft/erdei m3+ÁFA.  A 
támogatás felhasználásának feltétele 2.000 Ft/erdei m3+ÁFA mértékű önrész vállalása. A 2013. 
január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján 
legfeljebb 2 m3/ellátott mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat. A tűzifa szállításból 
származó költségek a települési önkormányzatot terhelik. A településen a lakásfenntartási 
támogatásban részesülők átlagos száma 39 fő volt, így 78 m3 fára pályázhatna az önkormányzat. 
Mivel a költségvetés nem teszi lehetővé ennyi önerő biztosítását, így javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az önkormányzat 40 m3 erejéig nyújtson be igényt a szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, az önerőt pedig a költségvetési rendeletben 
szereplő tartalék terhére biztosítsa.  1 m3 fát javasol szétosztani családonként.  
 
Vajai Sándor 
 
Szükség van erre? Nem javasol senkinek sem fát osztani. Már a múlt évben sem nyújtott be az 
önkormányzat igényt. Két évvel ezelőtt kapott olyan is, akinek semmi szüksége sem volt rá.  
 
Tóbel János 
 
A belügyminiszter 57/2013. (X.4.) BM rendelete értelmében a támogatásban részesített települési 
önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság szabályait, az igénylés 
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részletes feltételeit. A rendeletben meg kell határozni a szociális rászorultság szempontjait, 
valamint az előnyben részesítettek körét. Meg lesz hirdetve. Az eljárás kérelemre fog indulni.  
 
Vajai Gábor 
 
Javasolja, hogy nyújtson be az önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra igényt.  
 
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 az alábbi határozatát:  
 

90/2013.(X.14.) Kt. határozat 
 

Halimba község Önkormányzatának Képviselő-
testülete döntött arról, hogy a települési 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt nyújt be.  

 A támogatáshoz biztosítandó önerőt az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013. (II.21.) önkormányzati rendeletében 
szereplő tartalék terhére kívánja biztosítani.  

 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatás 101.600.- Ft. összegű önerejét a 
költségvetési rendelet soron következő 
módosításába építse be.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: igénybenyújtásra:             azonnal 

  pénzügyi fedezet biztosítására 
költségvetési rendelet soron 
következő módosítása            

 
2 Bakony-völgye Óvoda 2013. évi I. félévi pénzügyi elszámolása 
      Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda intézmény 
közös fenntartására Bakonyjákó, Csehbánya, Farkasgyepű, Kislőd, Magyarpolány, Németbánya, 
Nyirád, Szőc és Városlőd község önkormányzatával kötött társulási megállapodást 2013. június 
30. napjával felmondta. (50/2013.( V.28.) Kt. határozat) 
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A Bakony-völgye Óvoda 2013. évi I. félévi pénzügyi elszámolását megküldték, mely alapján 
Halimba község önkormányzatának 1.506.000 Ft összeg jár.  
 
Köszönti az ülés közben érkezett Dr. Katona Éva Rozália képviselő Asszonyt. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület tagjainak létszáma 5 főre változott.  
 
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 az alábbi határozatát:  
 

91/2013.(X.14.) Kt. határozat 
    

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bakony-völgye Óvoda 2013. első 
félévi pénzügyi elszámolását elfogadja, azzal 
hogy a társulás megszűnésére való tekintettel 
Halimba Község Önkormányzatát 1.506.000 Ft 
összeg illeti meg.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a határozatot Kislőd település polgármesterének 
küldje meg. 

 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 

 
Megköszöni a képviselők részvételét, majd az ülést 16.00 órakor bezárja. 
 
 

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


