
 
Ügyszám: 11/1-8/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 16.00 
órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester 
   Vajai Gábor alpolgármester 
   Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
   Vajainé Szijártó 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  
 
Tóbel János 
 
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 
fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
A rendkívüli ülés összehívásának indoka az önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terve elfogadásának határideje 2013. június 30. 
 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

65/2013. (VI.26.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
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1. Az önkormányzat közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervének elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 6/2007. (VI.20.) rendelet hatályon kívül 
helyezése, új vagyonrendelet elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Napirend 
 
1. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
A második bekezdésben látható, hogy az elfogadott vagyongazdálkodási tervek arra irányultak, 
hogy megfeleljenek a Képviselő-testületek a törvényi előírásnak. De a mai helyzetben az 
ingatlanok elértéktelenedtek, nincsen ingatlanforgalom Halimbán. Nagy jelentősége nincs ilyen 
szempontból neki.  
 
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:  

 
66/2013.(VI.26.) Kt. Határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete az előterjesztés mellékletét képező 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának küldje 
meg, és a vagyonnal való gazdálkodás során az 
elfogadott tervet vegye figyelembe.  
 
Felelős:      polgármester 
Határidő:  azonnal 
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2. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 6/2007. (VI.20.) rendelet hatályon kívül 
helyezése, új vagyonrendelet elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
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 az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 
     9/2013. (VI.27.) rendelet 
 

 Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal 
való gazdálkodás szabályairól 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 

 
3. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

Tóbel János  
 
Javarészt az ajkai hivatalra épül.  
 
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: 
 
 

  67/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. július 1-jei 
hatállyal elfogadja.  
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A Képviselő-testület felkéri az Ajkai Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az Ajkai 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a Hivatal szervezeti egységeinek küldje 
meg.  
 
Felelős:           jegyző 
Határidő:       azonnal 

 
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 16.15. órakor bezárja. 
 
 
 

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


