
 
Ügyszám: 11/1-7/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 
órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester 
   Csipszer András alpolgármester 
   Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 
   Vajainé Szijártó Margit önkormányzati képviselő 
    
Összesen: 4 fő képviselő-testületi tag 
 
Hiányzó: Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő 
                Vajai Gábor önkormányzati képviselő 
                Vajai Sándor 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 a korábban társulási formában ellátott önkormányzati 
szociális feladatokra vonatkozó döntés és LEADER pályázat benyújtásának határideje.  
 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 7. napirendi pontként vegyék fel a „Dohánytermék 
kiskereskedelmi jogosultságon alapuló tevékenység gyakorlásáról döntés” tárgyú napirendet. 
 
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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57/2013. (VI.13.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
1.  A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

intézményvezetői megbízása  
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

 ZÁRT  ÜLÉS VÉGE 
 

2. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 
létrehozott önkormányzati társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3.  A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
megalapítása, Alapító Okirat elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

4.  A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetőjének személyére szóló döntés  
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

ZÁRT ÜLÉS VÉGE 
 
5.  Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megszűntető okiratának elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

6.  Közösségi tér fejlesztése Halimbán LEADER 
pályázat benyújtása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

7.  Dohánytermék kiskereskedelmi jogosultságon 
alapuló tevékenység gyakorlásáról döntés 
Előadó: Tóbel János polgármester 
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Napirend 
 
2. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására létrehozott önkormányzati társulás  
    társulási megállapodásának módosítása  
    Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
A társulásban résztvevő összes településen egységes díjat fognak alkalmazni, 510 Ft.  
 
Dr. Jáger László 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat kiegészül azzal, a társulási 
megállapodás felmondására és Ajka város Önkormányzatával feladatátvállalási szerződés 
megkötésére irányuló képviselő-testületi határozatokat egyidejűleg hatályon kívül helyezik.  
 
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:  

 
59/2013.(VI.13) Kt. Határozat 

    
1. Halimba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Ajka, Öcs, Szőc és Úrkút 
településekkel szociális és gyermekjóléti 
feladatok ellátására létrehozott nem jogi 
személyiségű társulás társulási megállapodását 
az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően 
felülvizsgálta.  

2. Halimba Község Önkormányzata javasolja a 
társulás tagönkormányzatainak új jogi 
személyiségű társulás létrehozását Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 
elnevezéssel és ezzel egyidejűleg 
48/2013.(V.28.) Kt. határozatát hatályon kívül 
helyezi.  

3. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a nem jogi személyiségű 
társulás társulási megállapodásának 
felülvizsgálata eredményeképpen létrejövő 
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 
társulási megállapodását jóváhagyja.  
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4. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba Tóbel 
János polgármestert delegálja.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a társulás alakuló ülésén a 
társulás megalakulása mellett szavazzon és az 
erre vonatkozó megállapodást – a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek 
jóváhagyó határozata birtokában - aláírja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 25.  
 

3. A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megalapítása, Alapító Okirat  
    elfogadása 
    Előadó: Tóbel János polgármester 

 
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:  
 
   60/2013.(VI.13) Kt. Határozat 
 

1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete kinyilvánítja szándékát, szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására, jogi 
személyiségű önkormányzati társulás intézményének 
létrehozásáról, Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat elnevezéssel. 
 
 2. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító Okiratát az előterjesztés 1. 
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
Tanács alakuló ülésén az intézmény létrehozása és 
az Alapító Okirat elfogadása mellett szavazzon. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 



 5 

5. Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási megszűntető okiratának elfogadása 
    Előadó: Tóbel János polgármester 
 
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 határozatot: 
 
   62/2013.(VI.13) Kt. Határozat 
 

1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási megállapodását 2013. június 
30. napjával felmondja. A képviselő-testület a 
társulás megszűntetésével egyetért és a 
határozat mellékletét képező megszüntető 
okiratot elfogadja. 
 

2. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy az Új Atlantisz 
Többcélú Kistérségi Társulás általános 
jogutódja Ajka Város Önkormányzata lesz, 
azzal, hogy helytállási kötelezettsége a társulás 
megszűnésével egyidejűleg rendelkezésére 
bocsátott pénzügyi források erejéig terjed, 
kivéve a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 
buszok beszerzésének támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
1/2010 (I.19.) ÖM rendelet felhívása alapján 
beszerzett közösségi busz pályázata, melynek 
általános jogutódja Magyarpolány Község 
Önkormányzata. 
 

3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy a társulás végelszámolását az Új Atlantisz 
Többcélú Kistérségi Társulás 12/2013. (VI.05.) 
TT. számú határozatával feljogosított 
polgármesterek (Halimba község és Ajka város 
polgármestere) előterjesztésének kézhezvételét 
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követő 30 napon belül terjessze be a képviselő-
testület ülésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-2 pontra 2013. június 30. 

     3. pontra: 2014. január 31. 
 
6. Közösségi tér fejlesztése Halimbán LEADER pályázat benyújtása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 
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 határozatot: 
 
             63/2013.(VI.13) Kt. Határozat 
 

1. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 35/2013. (V. 23.) VM rendelet alapján 
pályázatot kíván benyújtani „Közösségi tér 
fejlesztése Halimbán” címmel az Éltető 
Balaton-felvidékért Egyesülethez.  
A pályázat által elnyerni kívánt támogatás 
maximális mértéke 1.000.000 Ft, melyhez az 
önkormányzat 270.000 Ft önerőt 2013. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
Halimba Község Önkormányzat Képviselő-
testülete utasítja a polgármestert a pályázat 
kiírásának megfelelő tartalommal határidőre 
történő benyújtására és az önrész 2013. évi 
költségvetés tervezésénél történő 
szerepeltetésére. 
 

 Felelős:            polgármester  
Határidő: azonnal 
 
2. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Együtt Halimba 
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Jövöjéért Egyesület által „Együtt a Közös 
Gazdasági Jövőért Halimbán” címmel 
benyújtandó LEADER pályázat benyújtásával 
egyetért. A pályázat keretében megvalósuló 
projekt teljes költsége bruttó 4.999.790 Ft.  
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal 
arra, hogy az egyesület részére a pályázat 
megvalósítási költségeit 2013. évben 
maximum 2.500.000 Ft összegig 
előfinanszírozza.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy az egyesület pályázatának nyertessége 
esetén a költségvetési rendelet módosításában 
az előfinanszírozás összegét szerepeltesse.  

 
 Felelős:            polgármester  
 Határidő:        2013. szeptember 30.  
 

6. Dohánytermék kiskereskedelmi jogosultságon alapuló tevékenység gyakorlásáról döntés  
    Előadó: Tóbel János polgármester 
 
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 határozatot: 
 

64/2013. (VI.13.) határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete javasolja a Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. felé, hogy Halimba településen 
dohánytermék – kiskereskedelmi jogosultságon 
alapuló  tevékenység  gyakorlására   a   Halimbár  
Kft-t  (székhely: 8452 Halimba, Dózsa Gy. u. 45.; 
cégjegyzékszám: 19-09-501753) jelölje ki.  
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyilatkozik arra nézve, hogy a Halimbár 
Kft. a településen jelenleg is dohány-
kiskereskedelmi tevékenységet folytat, és 
tudomással bír arról, hogy a Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. által második körben kiírt pályázati 
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eljárásban pályázatot nyújtott be a tevékenység 
folytatására.  
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 
határozatát és a kijelölésre javasolt személy adatait 
tartalmazó nyilatkozatot a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére 
haladéktalanul küldje meg.  
 
Felelős:       polgármester 
Határidő:   2013. június 20.  

 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 16.37. órakor bezárja. 
 
 
 

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


