
 
Ügyszám: 11/1-6/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 6-án 16.00 
órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester 
   Csipszer András alpolgármester 
   Vajai Gábor önkormányzati képviselő 
   Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
    
Összesen: 4 fő képviselő-testületi tag 
 
Ülés közben érkezett:   Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 
       Vajainé Szijártó Margit önkormányzati képviselő 
 
Hiányzó: Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő 
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László jegyző 
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető  
Vass Szilvia pénzügyi ügyintéző 

 
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 
feladatokra vonatkozó döntés határideje 2013. június 30. 
 
Vajai Sándor  
Közmunkával kapcsolatos kérdés. 
 
Tóbel János 
Visszatérnek rá 
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Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 5. napirendi pontként vegye fel a „Víziközmű 
szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének megrendelése”, 6 napirendi pontként a „MAL 
felszámolásával kapcsolatos hitelezői igény benyújtása” tárgyú napirendi pontokat.  
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott kiegészítéssel együtt. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

51/2013. (VI.6.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. Szociális feladatok ellátása 2013. július 1. 

napjától 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2. A térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.12.) 
számú önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3. A „Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsőde” alapító okiratának elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
4. Új Atlantisz Többcélú Kistérségi  

Társulás Társulási Megállapodásának 
felülvizsgálata 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
5. Víziközmű szolgáltatás gördülő fejlesztési 

tervének megrendelése 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
6. A MAL felszámolásával kapcsolatos hitelezői 

igény benyújtása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
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Napirend 
 
1. Szociális feladatok ellátása 2013. július 1. napjától 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Az elmúlt testületi ülésen már döntés született. Július 30-áig szól a jelenleg működő rendszer. 
Ajka városával kötött feladat-ellátási társulást felmondták, a város is felmondta másnap. Ezt a 
feladatot önkormányzatnak, mint kötelező feladatot ez után is el kell látni. A javaslat az, hogy a 
szociális feladatokat, a házi segítségnyújtást, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot 
ezután is Ajka városa intézményén keresztül látnák el a Térségi Családsegítő és Gondozási 
Központon keresztül. Ennek van költsége. A magyar önkormányzati törvény, ami a társulások 
önálló társulását szabályozza és a költségvetési törvény pedig a feladathoz járó normatívákat 
szabályozza, ez esetükben nincs összhangban. A magyar önkormányzati törvénynek a társulásuk 
nem felel meg és annak megfelelő társulást pedig nem tudnak létrehozni jelenleg, így a kiegészítő 
normatíváktól el fognak esni a feladatellátás során. Látható, ha Halimbánál megnézik a 
táblázatot, az első félévben 3.371.000 Ft volt a költség és az állami normatíva kiegészítése 
2.810.000 Ft volt, tehát ott is van egy 561.000 Ft-os mínuszuk, amit azonban a társulási 
megállapodásuk miatt nem kellett megfizetni, mivel Ajka vállalta a megállapodásba, hogy nem 
kér külön kiegészítő forrást a településtől. Azonban ezt továbbra már nem tudja átvállalni, nem 
csak az 561.000 Ft-ot, hanem a második félévben már az állami normatívájuk 1.822.000 Ft, mivel 
nincsen kiegészítő normatíva, a költség viszont 3.930.000 Ft. Így a különbség 2.108.000 Ft a 
második félévre Halimba vonatkozásában. A likviditásuk cérnaszálon mozog. Még a 
fizetőképességük megvan, de ezt szeretné fenntartani hosszú távon is, sőt némi tartalékot is 
kellene képezni. Ahhoz, hogy magát a feladatot el tudják látni szükséges lesz térítési díjak 
bevezetése, amit előző években minden testületi ülésen már tárgyaltak. Eddig meg volt hozzá a 
megfelelő forrás az önkormányzatnak, hogy nulla forintban állapították meg a térítési díjakat és 
ezt az önkormányzat az egyéb bevételeiből finanszírozta. A házi gondozás nem egy olyan 
szociális ellátási forma, mint a gyermekek ingyen étkeztetése, hanem az egy szolgáltatás. Eddig 
az állam jelentősen hozzájárult normatívák formájában ehhez a szolgáltatáshoz, az önkormányzat 
pénzügyi ereje is képes volt arra, hogy ezeket finanszírozzák, de azt látja, hogy hosszú távon ez 
így tovább nem finanszírozható. A javaslat, ami a kiküldött előterjesztésben is szerepel, hogy 
vezessék be az 510 Ft-os óradíjat. Panaszként megemlítették, hogy sok esetben a gondozónőket 
cselédként gondolják foglalkoztatni néhány esetben, mivel nincs ellenszolgáltatás az ellátott 
részéről nem ésszerű az igénybevétele a szolgáltatásnak. Mindenki meggondolja, hogy hányszor 
kell igénybe venni a gondozónőt és akkor az ő munkájuk is jobban lesz szervezhető.  
 
Köszönti az ülés közben érkezett Dr. Katona Éva Rozália és Vajainé Szijártó Margit képviselő 
asszonyokat.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 6 főre változott. 
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Dr. Katona Éva Rozália 
 
Érdeklődött ajkai gondozottjaitól, 460 Ft/ óra. Az tény és való az ésszerű felhasználása a házi 
segítségnyújtásnak, azzal, hogy összeírja, hogy egy hónapra mennyi gyógyszer kell, mire van 
szüksége, tehát egy héten egyszer bevásárol neki a gondozónő.  
 
Tóbel János 
 
Mi van abban az esetben, akinek napi szinte van szüksége ellátásra?  
 
Rózsa Irén 
 
Nem így működik, hogy egyszer egy héten vásárolnak be. Van olyan, ahova napi szinten menni 
kell.  
 
Vajai Gábor 
 
Drasztikusan vissza fog esni az igénybevétel ha az 510 Ft-ot meghallják.  
 
Dr. Katona Éva Rozália 
 
Egy dolgozó ember sem tud minden nap bemenni a boltba. Ezt ésszerűsíteni kell.  
 
Vajai Sándor 
 
Az embereknek el kell mondani, hogy ez most már mennyibe kerül és meg kell mondani, hogy 
most nem azért lesznek a gondozók, hogy napi szinten járjanak.  
 
Dr. Katona Éva Rozália 
 
Polgármester úr mindent megtett.  
 
Tóbel János 
 
A térítési díjak sem fogják ezt az összeget elérni vélhetően, tehát mindenképpen hozzá kell 
járulni továbbra is az önkormányzatnak ehhez jelentős költséggel. 
 
Dr. Katona Éva Rozália 
 
Ezt kell meggondolni, és ezt kell ezekbe a tájékoztatókba beletenni, hogy nem csak úgy 
gondoltak egyet és lett ennek ekkora költsége, hanem mert nincs rá pénz.  
 
Tóbel János 
 
A mai ellátotti szám mellett örülne neki, hogy 50% befolyna térítési díjakból.  
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Vajai Sándor 
 
Hány fő ellátott van?  
Rózsa Irén  
 
Jelenleg 21 fő. 
 
Tóbel János 
 
Van olyan aki csak a szociális étkeztetést veszi igénybe. Aki nem gondozott de szociális 
étkeztetést vesz igénybe, azok két csoportra oszlanak, aki megy az ebédlőbe, a másikaknak pedig 
viszik, ők fizetnek 50 Ft-ot. A másik csoport azok a házi gondozottak, akik egyébként étkeznek 
is, és eddig úgy volt, hogy aki gondozott és étkezik, annak a gondozónő viszi az ebédet. A másik 
oldalon akik csak ebédet vesznek igénybe, azt az önkormányzat alkalmazottjával oldják meg. 
Ebből aki csak étkező azokat kell leválasztani, mert ők megfizetik a napi 50Ft-ot.  
 
Dr. Jáger László 
 
Ezt a gyakorlat fogja megmutatni. Pont ezek miatt a hatások miatt, amik itt elhangzottak, hogy 
be lesz vezetve a térítési díj, eleve csökkeni fog vélhetően az ellátottak száma, illetve a 
gondozási óráknak a száma, ami maga után vonja, hogy Halimba bevételei nőhetnek, másrészt 
viszont a költségek csökkennek. Előre nem lehet megmondani, hogy mennyi lesz a konkrét 
összeg. Az eddigi semmihez képest, biztos, hogy adott esetben több százezres nagyságrend lehet. 
Abba maradnának, hogy az lesz a megállapodásban, amit polgármester úr majd aláírhat, hogy 
egyszer kellene három hónap után előlegként fizetni a halimbai önkormányzatnak, és a második 
részletet majd egy tényleges elszámolás birtokában, amikor már megvannak az éves teljesítési 
adatok, a bevételek a térítési díjból, a kiadások és akkor a családsegítő ki fogja mutatni a 
képviselő-testület felé, hogy ez mennyibe kerül. Így történne az elszámolás. Az biztos, hogy 
kevesebben fogják igénybe venni a szolgáltatást, hogy fizetni kell. Mióta ez az új konstrukció 
van azóta minden önkormányzat bevezeti a térítési díjat, mert az is egy szerencsétlen helyzet 
volt, hogy egy intézményen belül, aki ajkai volt fizette a 460 Ft-ot, vagy az idei évtől az 510 Ft-
ot, be volt határolva, hogy milyen szolgáltatást vehetett igénybe, itt pedig több szolgáltatást 
kaptak térítésmentesen. Minden szolgáltatásnak van egy ellenértéke.  
 
Vajai Sándor 
 
Szeretné ha ezek a gondozottak kapnának egy tájékoztatót, hogy miért van ez az egész. A 
kormány elvonta a támogatást és ezért kell bevezetni a térítési díjat. Valamint, hogy az 
önkormányzat teljesen nem tudja átvállalni ezt. Nehogy az legyen, hogy az önkormányzatra 
mutogatnak.  
 
Dr. Katona Éva Rozália 
 
Lesznek gondozottak, akik nem fogják tudni kifizetni, mert nagyon kevés a havi jövedelme, 
súlyos beteg. Velük mi lesz? Nem egy van ilyen Halimbán.  
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Dr. Jáger László 
 
Van az önkormányzatnak segélyezési lehetősége. Egyetért azzal, hogy legyen egy polgármesteri 
tájékoztató levél a Képviselő-testület nevében, abban bemutatják a folyamatot, hogy a társulás 
így nem tudott tovább működni jogszabály változások miatt. Tájékoztassák őket, hogy mennyi a 
térítési díj összege, valamint bele lehet írni, hogy a Képviselő-testület esetlegesen valamilyen 
rendkívüli szociális támogatást állapít meg a rászorultak részére.  
 
Tóbel János 
 
A nyugdíj minimum határát szabná meg. Aki azt nem éri el, az önkormányzat átvállalja ezt a 
díjat. Jelentősen 2011. január 1-je után változott a finanszírozási probléma, mikor a devecseri 
kistérség levált, és nem tudták teljesíteni már a jelenlegi településszámban, azokat a létszám és 
településszám határokat, ami a költségvetési törvényben adott volt. Addig rentábilis volt. Az 
egyesség úgy volt, hogy a halimbai egység után befolyó normatíva az Halimbán van elköltve és 
akkor több is volt a normatíva, mint amennyibe a bérek és az egyéb került. Akkor találták ki, 
hogy a családsegítő helyiségre fizet Ajka havi 10.000 Ft bérleti díjat. Nagyjából 120.000 Ft-tal 
több volt a normatíva, mint amibe egyébként a feladat került. Ez a helyzet már nem áll fenn. 
Még az 50%-ot sem fedezi az állami normatíva július 1-jétől.  
 
Dr. Katona Éva Rozália 
 
A családgondozó nő hogy lesz. A házi segítségnyújtásért fizetnek. Örülnek, hogy egyáltalán 
működik egy ilyen szolgálat a faluban. Sok az egyedülálló öreg, jó, hogy van, akik figyelnek 
rájuk.  
 
Tóbel János  
 
Úgy gondolták, hogy most a létszámok és egyéb tekintetében ennyi változás lesz, hogy 
bevezetik a díjat. De egyébként marad az ellátás. Van fél évük, várhatóan november körül az 
országos költségvetés olyan szinten fog állni, hogy látják, hogy jövőre mire fognak esetleg 
pluszt adni. Ha szükséges akkor újra alakítanak társulást, annak megfelelően amit jobban fognak 
államilag támogatni. Még az is felvetődött, hogy a város nélkül a települések alakítanának egy 
kisebb társulást, ami jobban kezelhető. Most nem tudnak, most abból kell dolgozni ami jelenleg 
adott.  
 
Dr. Jáger László 
 
Eleve a gyermekjóléti szolgáltatásért és a családgondozásért nem lehet térítési díjat kérni. Emiatt 
is keletkezik a polgármester úr által jelzett veszteség, de az egyértelműen az önkormányzat terhe 
marad.  
 
Vajai  Sándor 
 
Nincs annyi pénze a falunak, hogy ezt meg tudja csinálni.  
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Csipszer András 
 
A táblázattal kapcsolatban szeretne kérdezni, hogy van olyan, hogy Halimbán nem került 
felhasználásra az első két tétel. Látja, hogy a második félévnél a költségekhez hozzáadták ezt az 
összeget. Ez a bérleti díj micsoda? 
 
Dr. Jáger László 
 
Ez a bérleti díj az a bérleti díj, amit a polgármester úr említett, de a veszteség terhére nem 
lehetett Halimbának bérleti díjat fizetni.  
 
Rózsa Irén 
 
Amikor a tájékoztatás kimegy az idősek felé, akkor meg lehetne határozni, hogy egy órába mi 
fér bele? Tehát mit követelhet meg az ellátott az egy órai díjáért.  
 
Dr. Jáger Lászó 
 
Ez biztos valamilyen szinten szabályozva van, tehát erre vannak szakmai szabályok. Biztos, 
hogy Ajkán nem bevett gyakorlat, hogy felmosnak, az ellátott személyes gondozásához 
kapcsolódó feladatokat szokták ellátni.  
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza az alábbi határozatát:  

 
52/2013.(VI.6.) Kt. Határozat 
 
Halimba város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a családsegítés, házi gondozás, 
gyermekjóléti szolgáltatás, mint szociális és 
gyermekjóléti alapfeladatok vonatkozásában 
feladatátvállalási szerződést köt Ajka város 
Önkormányzatával. A Képviselő-testület vállalja, 
hogy Ajka város Önkormányzat részére a 
feladatellátás tényleges költsége és a normatív 
támogatás különbözetét megtéríti.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására és 
utasítja, hogy a feladatellátás fedezetét a 
költségvetési rendelet módosításában 
szerepeltesse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. 06. 15. 
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2. A térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.12.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
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 az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 
     8/2013. (VI.7.) rendelet 
 

 Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete a térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 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. A „Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde” alapító okiratának 

elfogadása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

Dr. Jáger László 
 
Az alapító okirat második oldalán a költségvetési szerv által végzett tevékenységek részt 
kiegészítenék, mert közben kaptak egy szakmai anyagot az államkincstártól. Helyesen szerepel 
az alapító okiratban, hogy az intézmény működési területe Halimba és Szőc közigazgatási 
területe, de akkor még írják, hogy az alaptevékenység szöveges kifejtésében is szükséges kitérni 
arra, hogy a költségvetési szerv feladatellátási szerződése alapján mely települési 
önkormányzatok feladatát vállalta át. Tehát van egy olyan rész, hogy az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem folytat, efölé bekerülne, hogy a költségvetési szerv feladatellátási szerződés 
alapján Szőc települési önkormányzatának óvodai-nevelési feladatát vállalta át.  
 
Tóbel János  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 
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  53/2013.(VI.6.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXC. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 
pontjában kötelező önkormányzati feladatként előírt 
óvodai ellátás biztosítására irányuló kötelezettsége 
végrehajtása körében a Bakony-völgye Óvoda 
Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
tagintézményének jogutódjaként 2013. július 1. 
napjától új önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézményt hoz létre „Hársfa Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde” elnevezéssel. 
Az intézmény Alapító Okiratát – az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti tartalommal -  2013. július 1-jei 
hatállyal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
intézmény Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzés miatt, az 
intézményvezető számára a szükséges intézkedések 
megtétele érdekében küldje meg. 
 
Felelős:           polgármester 
Határidő:       azonnal 

 
4. Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János  
 
Hosszabb tárgyalás után a végeredmény az lett, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 
Társulás 2013. június 30-ával megszűnik, a társulási megállapodást felmondják, de minden 
képviselő-testület ezt fogja tenni. Ajka város általános jogutódja lesz magának a társulásnak. A 
társulásnak jelenleg van 16.000.000 Ft tartaléka. Egyenlőre ez szükséges ahhoz, hogy a futó 
pályázatok finanszírozása tudjon működni. December 31-ével számolnak el a tagtelepülések 
egymással és a várossal, utána következne a maradó vagyonnak a felosztása és egyéb ügyek. 
Nem teljes körű ez a jogutódlás, ahogy a határozati javaslatban is van, kifejezetten a források 
erejéig tudja vállalni Ajka ezt a kötelezettséget.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 
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54/2013.(VI.6.) Kt. határozat 
 
1. Halimba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
mellékletét képező, az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának a Társulási Tanács 
13/2013. (IV.26.) ÉBRSZHK-TT 
határozatával kezdeményezett módosításait 
elfogadja, s egyben tudomásul veszi, hogy 
ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Alapító Okirata 
hatályát veszti.  

 
2. Halimba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 
hogy az Alapító Okirat és a Társulási 
Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat 
tartalmazó egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodást írja alá.  

 
3. Halimba község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 
hogy jelen képviselő-testületi határozatot a 
Társulásnak küldje meg.  

 
Felelős:       polgármester 
Határiőd:   2013. június 30.   

 
5. Víziközmű szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének megrendelése 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 

Tóbel János 
 
Ma délelőtt jöttek hozzá a DRV önkormányzati vezetője. Elmondta neki, hogy milyen 
problémáik vannak. A javaslat az lenne, hogy adott egy terv, de megvalósítás csak az 
önkormányzat megrendelése esetén valósul meg. A határozatba be kellene írni, hogy ezzel 
szemben előtérbe helyezik az azbeszt cementcső vezetékkel rendelkező utcákban a vezeték 
folyamatos cserélését szakaszonként. Elmondta, hogy plusz forrásuk nincs. Ebben meg is 
állapodtak.  
 
Vajai Sándor 
 
Van elég sok olyan dolog, hogy nem biztos, hogy azzal kellene foglalkozni. Vannak fontosabb 
dolgok is.  
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Tóbel János 
 
2002-ben volt egy próbálkozás. Jelenleg a medencéből gravitációsan kapják a vizet, de lehetőség 
van különböző szakaszolásokkal, hogy a szivattyú közvetlen rányomjon a rendszerre. 
Megpróbáltak egy 4 báros nyomást előállítani, akkor történt a csőtörés. Nem bírja a rendszer. 
Csak a halimbai önkormányzat pénzügyi lehetőségétől függ, hogy mit cseréltetnek ki, ezek 
értéknövelő beruházások.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 

 
55/2013.(VI.6.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a DRV Halimbai Viziközmű Rendszer 
fenntarthatósága érdekében benyújtott 2013-
2015. évi beruházási felújítási és pótlási tervét 
elfogadja, azzal, hogy a települést érintően 
elsődlegesen az azbeszt cementcsövek cseréjét 
javasolja szakaszonként végrehajtani. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 15.  

 
6. A MAL felszámolásával kapcsolatos hitelezői igény benyújtása 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 

Tóbel János 
 
A MAL. az iparűzési adót nem töltötte fel, ott van egy 11.000.000 Ft-os hiánya, azt megelőzően 
még 3.000.000 Ft, tehát tartozik 14.000.000 Ft-tal a halimbai önkormányzatnak. Szeretnének egy 
hitelezői igényt benyújtani, aminek az eredményessége erősen megkérdőjelezhető. Azért fontos 
ezt benyújtani, mert ez a 14.000.000 Ft az ez évi költségvetésüknek a 10%-a. Ennek van egy 
140.000 Ft-os eljárási díja, amit be kell fizetni. Kötelességük az önkormányzati költségvetés 
bevételeinek a biztosítása, behajtása.  
 
Jáger László 
 
Ajkán is ugyanez volt a probléma. Be kellett nyújtani azt is, ami bizonytalan. Településvezetői 
oldalról, ha van az önkormányzatnak egy követelése, akkor azt nem lehet mondani, hogy nem 
próbálja meg azt a településvezetés.  
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Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza az alábbi határozatot: 

 
   56/2013. (VI.6.) Kt. határozat 

 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete utasítja a polgármestert, hogy az 
önkormányzatot megillető adótartozásra 
vonatkozóan a felszámolás alatt álló MAL Zrt-vel 
szemben hitelezői igényt nyújtson be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Vajai Sándor 
 
A közmunka megszűnéssel kapcsolatban van aki dolgozott pár hónapot, utána kapja a 22.000 Ft-
ot. Ezeknek a megszűnése több embert is érintett most. Mindenki úgy gondolja, hogy az 
önkormányzaton keresztül szűnt meg ez a juttatás. Érdeklődtek, hogy hogyan fizessék be ebből a 
közmű díjakat. Az embereknek kellene kiküldeni ezzel kapcsolatban is egy tájékoztatót.  
 
Tóbel János 
 
Nem kell közmunkába, lehet magánszemélynél is.  
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 17.20 órakor bezárja. 
 
 
 

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


