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Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1- 24 / 2012.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. november 29-én tartott 
ülésérıl.                                    
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Halimba. 
Jelen vannak:  a./  Képviselı-testületi tagok: 

Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, Kovácsné Véber Eszter, 
Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé Szijártó Margit  képviselık 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
                        Sárfi Józsefné pénzügyi fımunkatárs, jegyzıkönyvvezetı 
 
Lakosság részérıl:  -  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselı-testület 6 tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az 
ülést megnyitja.  Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.   
 

N A P I R E N D 
 

1./  A helyi állattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl döntés 
      Elıadó:  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı  
2./  Beszámoló az Önkormányzat és a Körjegyzıség 2012. évi költségvetésének I-III.n.éves 
       Teljesítésérıl        Elıadó: Tóbel János  polgármester 
3./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester  
4./ Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének elfogadása 
      Elıadó:  Tóbel János  polgármester 
5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester  
      a.) Kötelezı felvételt biztosító általános iskolai tankerületi határ jóváhagyása 
      b.) Megállapodás módosításáról döntés  
      c.) Tájékoztatók  
      d.) Közmeghallgatás megtartásának megvitatása 
6./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok teljesítésérıl 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester 
7./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
      Elıadó:  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı  
8./ BURSA  Hungarica Felsıoktatási ösztöndíj pályázat elbírálása 
      Elıadó:  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı  
9./ Munkaügyi rendelkezés megvitatása 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester 
 
A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 
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1./  A helyi állattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérıl döntés 
      Elıadó:  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı  
      (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı szóbeli kiegészítıjében ismerteti a rendelettervezetet és 
indokolását. Kéri a képviselıket, hozzák meg döntésüket a helyi állattartásról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl. 
 
Tóbel János polgármester javasolja, fogadják el, nincsen mérlegelési jogköre a testületnek az 
elhangzottak szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
10/2012.(XII.12.)önkormányzati rendeletét a helyi állattartásról szóló 16/2008.(X.30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl. (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
 
2./  Beszámoló az Önkormányzat és a Körjegyzıség 2012. évi költségvetésének I-III.n.éves         
     teljesítésérıl        Elıadó: Tóbel János  polgármester 
      (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a költségvetés teljesítését tartalmazó beszámolót a 
képviselık megkapták. A teljesítés nagyjából idıarányos volt. A csatorna beruházással kapcsolatos 
kifizetések még az utolsó negyedévben is jelentkeznek majd. Kéri, hogy akinek kérdése, 
hozzászólása van, tegye meg azt. Javasolja, fogadja el a testület a beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

116/2012.(XI.29.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja   
a.) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III.n.éves teljesítésérıl készített 
beszámolót; 
b.) a Körjegyzıség 2012. évi költségvetésének I-III.negyedéves teljesítésérıl készített 
beszámolót; 
c.) az átruházott gazdálkodási jogkörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót. 
Határidı:  folyamatos,   Felelıs: Tóbel János polgármester. 
 

Tóbel János polgármester elmondja, hogy a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás 
beszámolóját a Szalai Miklós Általános Iskola és a Hársfa Óvoda 2012. I-III. n. éves  költségvetési 
a képviselık szintén megkapták, melyet a Nyirádi Polgármesteri Hivatal készített el. Kéri, hogy 
akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. Javasolja, fogadja el a testület a beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
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117/2012.(XI.29.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Halimba, Nyirád, Szıc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje 
halimbai tagintézménye,a Szalai Miklós Általános Iskola és a Hársfa Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsıde 2012. évi költségvetésének I-III.n.éves teljesítésérıl készített beszámolót. 
Határidı:  folyamatos,   Felelıs: Tóbel János polgármester. 
 

3./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester  
      (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a koncepció fıösszege csökkent az idei évhez képest. 
A tervezéshez még nincsenek konkrét adatok, mivel az állami költségvetésrıl szóló törvényt nem 
fogadták még el.  A tervezet majd a törvény elfogadása után önthetı végleges formába a község 
jövı évi költségvetésérıl.  Javasolja, hogy a tervet fogadják el. Kéri, hogy akinek kérdése, 
hozzászólása van, tegye meg azt. 
 
Kérdés:: 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy a lakossági kommunális adót hány család figyelembe 
vételével tervezték. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a lakossági kommunális adó tervezésénél az idei 
adatokkal, vagyis az összes családdal számoltak, mert még nem tudják, hogy hányan kötnek rá a 
csatornára az év végéig. Jelenlegi adatok alapján eddig 147-en kötöttek rá. A végleges költségvetés 
tervezésekor pontos adatok alapján tudják majd meghatározni a kommunális adó összegét. 
 
Hozzászólás: 
Vajai Gábor képviselı elmondja, hogy mivel végleges adatok még nem állnak rendelkezésre, 
javasolja a koncepció elfogadását. 
 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

118/2012.(XI.29.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepcióját az elıterjesztés szerint. 
Határidı:  azonnal,   Felelıs: Tóbel János polgármester. 
 
 

4./ Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének elfogadása 
      Elıadó:  Tóbel János  polgármester 
      (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy Halimba Község Önkormányzata 2013. évi 
munkatervét a képviselık megkapták. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. 
Javasolja, fogadja el a testület a munkatervet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
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119/2012.(XI.29.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja az Önkormányzat 2013. évi 
munkatervét az elıterjesztés szerint. 
Határidı:  azonnal,   Felelıs: Tóbel János polgármester. 
 

5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester  
 
a.) Kötelezı felvételt biztosító általános iskolai tankerületi határ jóváhagyása 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester ismerteti a tervezetet, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztálya küldött meg. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. 
Javasolja a tervezet elfogadását, mivel a halimbai általános iskola tagintézmény szerepel Halimba 
esetében a kötelezı felvételt biztosító iskolaként. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

120/2012.(XI.29.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyetért a kötelezı felvételt biztosító 
általános iskolák felvételi körzethatárának meghatározásával a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Fıosztálya által készített tervezetben foglaltak szerint. 
Elfogadja, hogy a Halimba községben a kötelezı felvételt biztosító általános iskola a 
Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és tagintézménye, a 
Dr. Szalai Miklós Általános Iskola. 
Halimba községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı halmozottan 
hátrányos helyzető, általános iskolába járó gyermekek létszáma:  3 fı, ebbıl a 
Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája Dr. Szalai Miklós 
Általános Iskola tagintézményben:     3 fı. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztályának. 
Határidı: 2012. november 30.   Felelıs: Tóbel János polgármester 

 
 
b.) Megállapodás módosításáról döntés  
(Írásos tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a szennyvízcsatorna pályázat kifizetési kérelmének a 
hiánypótlása miatt kell módosítani az Eufund Consultants Kft-vel 2011. szeptember 1-én kötött 
megállapodást a projektmenedzseri feladatok ellátására a következık miatt. A Eufund Kft. 
részszámlát adott be, de a szerzıdés nem tartalmazta. Javasolja a megállapodás módosítását, a 
kifizetési kérelem hiánypótlása miatt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

121/2012.(XI.29.)Ö.határozat 
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Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyetért Eufund Consultants Kft-vel 
(1065 Budapest, Révay u.10. képviselıje: dr. Pásztor Zsolt ügyvezetı igazgató) 2011. 
szeptember 1-én kötött a projektmenedzseri feladatok ellátására megállapodás módosításával 
– az elıterjesztés szerint. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidı:  azonnal,   Felelıs: Tóbel János polgármester. 
 

c.) Tájékoztatók 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a hulladékszállítási díjak nem emelkednek jövıre a 
Társulás elnökének tájékoztatása szerint. Lehetıség van arra, hogy az AVAR Kft-tıl 310Ft-ért 
kukazsákokat vásároljanak az száraz falevelek, avar szállítására. Véleménye szerint az idén már ne 
foglalkozzanak vele, mivel már megtörtént a lombhullás, jövıre mérjék fel a lakossági igényt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
d.) Közmeghallgatás megtartásának megvitatása 
     (Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a közmeghallgatás idıpontja 2012. december 11-én 17 
órakor legyen. Témája a közbiztonság helyzete, kötelezı önkormányzati feladatok ellátása, a 
környezetvédelem helyzetének értékelése legyen. A lakosság részére részletes tájékoztatót tart az 
aktuális tudnivalókról és meghívta az Ajka Rendırkapitányság képviselıjét is a tájékoztató 
tartására. 
 
Hozzászólás: 
Vajai Sándor képviselı javasolja, hogy közmeghallgatáson mondják el részletesen a lakosoknak, 
hogy a kommunális adó rendelet módosításánál hogyan tervezik a mentességeket, mivel a Napló 
újságcikkben nem jól jelent meg.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
6./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok teljesítésérıl 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
A jelentést a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 

 
 
Ezt követıen a polgármester megállapítja, hogy a következı napirendi pont tárgyalása személyiségi 
jogokat érint, ezért a Képviselı-testület a jegyzıkönyvvezetı részvételével az ülését zárt körben 
folytatja. 

Kmf. 
 
 
 
             Tóbel  János                      Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester                                körjegyzı 
 


