
 

Ügyszám: 11/1-2/2013. 

   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 

órakor megtartott üléséről 

 

Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 

 

Jelen vannak:  Tóbel János polgármester 

   Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 

   Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő 

   Vajai Gábor önkormányzati képviselő 

   Vajai Sándor önkormányzati képviselő 

   Vajainé Szijártó Margit önkormányzati képviselő 

 

Összesen: 6 fő képviselő-testületi tag 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Dr. Jáger László címzetes főjegyző 

Kövesi Erika  Pénzügyi Iroda vezető-helyettes 

Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető 

 

Tóbel János 

 

Köszönti Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja.  

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Csipszer András alpolgármester jelezte, hogy késni fog 

az ülésről. 

 

Napirend megállapítása 

 

Tóbel János 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a napirendet egészítsék ki a Víziközmű-rendszer gördülő 

fejlesztési terve tárgyú előterjesztéssel, melyet 3. napirendi pontként tárgyal a testület. 

Szavazásra teszi fel a kiegészített napirend elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendjét az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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12/2013. (II.20.) Kt. határozat 

 

Halimba község Önkormányzata Képviselő-

testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  

tárgyalása 

Előadó: Tóbel János polgármester 

 

2. A Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és 

Egységes Óvoda-bölcsőde Tagintézménye 

(Hársfa Óvoda) 2013. évi költségvetésének 

megtárgyalása 

Előadó: Tóbel János polgármester 

 

3. Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terve 

Előadó: Tóbel János polgármester 

 

Napirend 

 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 

 Előadó: Tóbel János polgármester 

 

Tóbel János 

 

Ilyen részletes költségvetési rendeletük még nem volt. Sokkal egyértelműbben meg van 

fogalmazva minden. A kiküldött anyaghoz képest két változás van, az egyik a létszámkeretek, 

ami 2013. évben 9 fővel szerepelt a táblázatban, de az valójában 10 fő. Valamint Halimba 

Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásainál láthatják, hogy milyen 

adómentességek, adókedvezmények vannak. Látható, hogy az iskolai és óvodai intézményi 

étkeztetésnél 50%-os és ingyenes étkeztetésnél vannak támogatások. Az előterjesztésben a bruttó 

kiadási költség szerepelt és nem vették figyelembe az ezekre a feladatokra kapott állami 

normatíva összegét. Ez annyiban fog változni, hogy a 16. sorban a napközi és iskolai étkeztetés 

esetén az 50%-os kedvezménynél 311.000 Ft-os támogatást nyújtanak, az ingyenes esetében 

912.000 Ft-ot. Az óvodai térítési díjaknál az óvodai étkeztetési normatíva teljes egészében 

fedezetet nyújt. Végeztek egy számítást is, hogy Szőc önkormányzatától mennyi hozzájárulást 

kell kérniük, külön megállapodás keretében. Az óvodára nem kérnek hozzájárulást, mert a 

normatíva fedezi a költségeket, az iskolánál pedig a 2012. évben elfogyasztott tényleges 

élelmiszeradagokat osztották szét Halimba és Szőc között. Ennek arányában kérik a szőci 

önkormányzatot, hogy járuljon hozzá a költségekhez.  

 

Vajai Sándor 

 

Szőc által fizetett összeg a tavalyi évet érinti?  
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Tóbel János 

 

Amiről szavaznak a 2013-ban várható hozzájárulásuk lesz. Egy 2012. évben teljesített adat 

alapján tudnak most számolni, de a tényleges, hogy 2013-ban mennyi fog teljesülni, ez szintén 

majd a következő éves zárszámadáskor derül ki. Akkor van kompenzáció oda vagy vissza. 

Amikor tavaly megkötötték az óvodatársulási megállapodást a Bakony-völgye Óvodára, abban a 

megállapodásban benne van már, hogy a tagintézménybe járó gyerekek után a normatíva fölötti 

részhez a bejáró gyerekek lakóhelye szerinti önkormányzat, konkrétan Szőc Önkormányzata, a 

gyereklétszám arányában hozzájárul. A szőci gyerekeknél olyan magas a hátrányos helyzetű 

gyerekek után járó normatíva, hogy amit fizettek hozzájárulást, az magasabb, mint amit 

ténylegesen fizetniük kellene. Tehát az önkormányzatnak lesz visszafizetési kötelezettsége a 

2012-es év után. Megbeszélte polgármester úrral, hogy mikor meglesz a zárszámadás, akkor 

szembe állítják a két oldalt, és ha visszafizetési kötelezettségük van, akkor addig, míg az le nem 

telik, addig nem fizetnek 2013-ban.  

 

Vajai Sándor 

 

Nem az óvodáról akarta ezt kérdezni, hanem az iskoláról. Az iskolánál volt a teljes vagy 50%-os 

étkeztetés. Mindig voltak problémák.  

 

Tóbel János 

 

Szőccel évi egy összegű megállapodás volt, 2.000.000 Ft. Akkor a megállapodásba nem volt 

benne a gyereklétszám arányos hozzájárulás szeptember 1-jéig. Amikor leválasztották az 

óvodákat,  az óvoda külön intézményi társulásba került, az iskola ugyan maradt Nyirádnál, de azt 

a társulási megállapodást is módosították. Abban már benne van. Tehát ilyen módon csak a 

szeptember-december közötti négy hónapot tudják figyelembe venni, az előtte lévő időszakot 

nem. Tehát az éves 2.000.000 Ft-nak a 8 havi része ott van augusztusig és augusztustól tudják 

külön az óvodára, külön az iskolára megnézni, hogy mennyi ez a különbözet.  

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

Megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot 

elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

13/2013. (II.20.)  Kt. határozat 

 

A képviselő-testület a saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, a 

tárgyévet követő három évre tervezett összegét az 1. számú 

táblázatban foglaltak szerint elfogadja:  
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1. számú táblázat 

Sorsz. Megnevezés Tárgyév 1. évben 2. évben 3. évben 

  A B C D E 

1. Helyi adók 24 000 24 000 24 000 24 000 

2. Osztalékok, koncessziós díjak         

3. Díjak, pótlékok, bírságok 150 150 150 150 

4. 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó 

bevétel 

        

5. 
Részvények, részesedések 

értékesítése 
        

6. 
Vállalat értékesítéséből származó 

bevétel 
        

7. 
Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 
        

8. Saját bevételek 24 150 24 150 24 150 24 150 

9. Saját bevételek 50 %-a 12 075 12 075 12 075 12 075 

10. 

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség 

        

11. 
Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 
9 990       

12. 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 
        

13. 
Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 
        

14. Adott váltó         

15. Pénzügyi lízing         

16. Halasztott fizetés         

17. 
Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
        

18. 

Tárgyévben keletkezett, ill. 

keletkező, tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség 

0 0 0 0 

19. 
Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 
        

20. 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 
        

21. 
Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 
        

22. Adott váltó         

23. Pénzügyi lízing         

24. Halasztott fizetés         

25. 
Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
        

26. Fizetési kötelezettség összesen         

27. 
Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját bevétel 
2 085 12 075 12 075 12 075 
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Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 

 

2/2013. (II.21.)  rendelet  

 

Halimba község Önkormányzata képviselő-

testülete az önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről egy olvasatban rendeletet alkot 

azzal, hogy a költségvetés 

bevételi főösszegét: 148.153.000 forintban, 

kiadási főösszegét: 148.153.000 forintban 

állapítja meg.  
 

A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
 

Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 

helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.  

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

2. A Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Tagintézménye 

(Hársfa Óvoda) 2013. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Tóbel János polgármester 

 

Tóbel János 

 

Látható, hogy falvak között milyen különbségek vannak, akár gyereklétszámban, akár 

hozzájárulásban, akár plusz költségekben. Az összes intézményi működtetés, amiről dönteniük 

kell az 132.831.000 Ft bevételi és 132.831.000 Ft kiadási főösszeggel tervez. Erről kell dönteni.  

A közös költség 675.667 Ft lett. A rehabilitációs hozzájárulásnak a felosztása 2013. évben. Ez azt 

jelenti, hogy az óvodai intézménynek összesen 42 fő dolgozója van és a törvény alapján 2,1 főt 

kellene alkalmazni rehabilitációs foglalkoztatottként ennek a társulásnak, amiből jelenleg 4 órás 

van Magyarpolányban. Így összesen 964.500 Ft-ot kell személyenként fizetni. Halimbára 2013-

ban 265.238 Ft jut rehabilitációs hozzájárulásként, ami a közös költségben nem szerepel, az 

óvoda dologi kiadásai között viszont igen. A normatíva fölötti rész 2.800.000 Ft, amit fizetni kell 

a nevelési feladatokhoz az óvodánál, abban már ez a 265.238 Ft benne van.  

 

Köszönti az ülés közben érkezett Csipszer András alpolgármester urat. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 7 főre változott.  
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Vajai Sándor 

 

Halimbán miért nincsen feltüntetve a bölcsődei ellátás? Óvodai ellátás van, de bölcsődei nincs.  

 

Tóbel János 

 

Külön soron szerepel. A szöveges részben nincs bent, de külön szerepel.  

 

Vajai Sándor 

 

A 10 főben csak az óvónők, vagy más személy is benne van? 

 

Tóbel János 

 

Az óvónők vannak benne, a dajkák és még egy fő. 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

14/2013. (II.20.)  Kt. határozat 
 

 Halimba község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Bakony-völgye Óvoda Halimbai 

Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

Tagintézménye (Hársfa Óvoda) 2013. évi 

költségvetését megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja azzal, hogy  

 

 bevételi főösszeget:  132.831.000 forintban, 

 kiadási főösszeget:   132.831.000 forintban 

 állapítja meg.  

 

 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a határozatot a Kislőd gesztor település 

polgármesterének küldje meg. 

  

 Felelős:     polgármester 

 Határidő: azonnal 
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3. Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terve 

Előadó: Tóbel János polgármester 

 

 

Tóbel János 

 

Az elmúlt év decemberében többször is tárgyaltak a víziközmű törvénnyel kapcsolatban, hol 

vagyont adtak át, hol vagyont vettek át. Az önkormányzatok ellátásért felelősek az ivóvízzel 

kapcsoltban Halimba község közigazgatási területén. Az ellátásért felelősöknek van egy olyan 

kötelezettsége, hogy 15 éves gördülői fejlesztési tervet kell készíteni a tulajdonában lévő 

víziközmű vagyon vonatkozásában. Megkereste a szolgáltató, hogy a gördülési fejlesztési tervet 

térítésmentesen elkészítenék az önkormányzat számára, de mivel a szolgáltatóknál abban az 

esetben kötelezettség ennek a tervnek az elkészítése, ha ők vagyonkezelői szerződéssel állnak 

kapcsolatban az önkormányzattal, de esetükben az ivóvíznél üzemeltetési szerződésük van. 

Abban az esetben amennyiben az önkormányzat határozatban dönt arról, hogy megbízza az 

üzemeltetőt, hogy készítse el térítésmentesen a gördülő fejlesztési tervet a halimbai víziközmű 

vagyon tekintetében, akkor ezt el tudja készíteni térítésmentesen. A szennyvízcsatorna hálózatnál 

a Bakonykarszt Zrt. az üzemeltető, vagyonkezelői szerződésben állnak a Bakonykarszt Zrt-vel, 

ott kötelezettsége neki. Ennek nagyjából 200.000.000 Ft-os költsége lesz a tájékoztatások alapján. 

Az üzemeltetési díjat, amit fizetnek az általuk üzemeltetett vagyon után, ott majd kicsinyenként 

az önkormányzatok ezt le fogják törleszteni.   

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

15/2013. (II.20.)  Kt. Határozat 

 

1. Halimba Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény által a víziközmű-

szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 

érdekében víziközmű-szolgáltatási 

ágazatonként előírt, 15 éves időtávra szóló 

gördülő fejlesztési terv térítésmentes 

előkészítésével megbízza a DRV Zrt.-t (8600 

Siófok, Tanácsház u. 7.).  

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, 

hogy döntéséről a határozat megküldésével a 

DRV Zrt.-t értesítse, és a gördülő fejlesztési 

terv elkészítését rendelje meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Tóbel János 

 

A tegnapi napon a Magyar Államkincstártól kaptak egy levelet. Múlt héten már Tállai András 

államtitkár úr jelezte, hogy a kormány dolgozik a víziközmű rendszerekhez kapcsolódó társulati 

hitelek konszolidációján is 5.000 főnél kisebb lélekszámú településeken. Megkapták a felmérési 

lapot, ennek a kitöltése megtörtént. Jelenlegi hitelállományuk 66.324.000 Ft. December 31-ei 

állapot szerint az OTP Ltp-be befizetett összegek és arra való állami támogatás 22.171.000 Ft. Ez 

zárolva van jelenleg. Elindult egy folyamat.   

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 16.27 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

       Tóbel János      Dr. Jáger László 

                      polgármester                                                            címzetes főjegyző 

 

 

 


