
 
Ügyszám: 11/1-5/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 28-án 16.00 
órakor megtartott üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester,  
   Vajai Gábor önkormányzati képviselő 
   Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
   Vajainé Szíjártó Margit önkormányzati képviselő 
 
Összesen: 4 fő képviselő-testületi tag 
 
Ülés közben érkezett: Csipszer András alpolgármentes 
     Dr. Katona Éva Rozália 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 ügyitéző 
 
Meghívott: 

1. napirendi ponthoz: Galler-Mike Éva családgondozó 
 

Tóbel János 
 
Köszönti Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
 
Napirend előtti ügyek 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a jelentés elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
jelentést elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
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42/2013. (V.28) Kt. határozat 
 

Halimba község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 4. napirendi pontként tárgyalják a „ A Veszprém megyei  
feladatellátási, intézményhálózat- működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 2013-2018. 
véleményezése, vegyék fel 5. napirendi pontként a „ Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
feladat ellátásra kötött társulási megállapodás felmondása” tárgyú napirendi pontot, 6. napirendi 
pontként „ Védőnői szolgálat körzethatárainak megállapítása”, 7. napirendi pontként tárgyalják 
„Az óvodai nevelés és feladatellátás módjáról döntés”. 8. napirendi pontként a „Képviselői 
kérdések, tájékoztatók, interpellációk” keretében A.) pontként: „Ipari robbanóanyag raktár 
létesítésével kapcsolatos tájékoztató” B.) Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás jövőjével 
kapcsolatos tájékoztató, C.) Szennyvízcsatornázással kapcsolatos tájékoztató, D.) A helyi civil 
szervezeteknek utalt támogatások elszámolásának lehetősége,  
 
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: 
 

43/2013. (V.28.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi 

tevékenységről 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2. Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek 
Körjegyzőségének megszűnésével kapcsolatos 
2012. évi és 2013. évi elszámolása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
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3. Az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosítás 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
4. A Veszprém megyei feladatellátási, 

intézményhálózat- működtetési és köznevelés-
fejlesztési terv 2013-2018. véleményezése 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
5. Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

feladat ellátására kötött társulási megállapodás 
felmondása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
6. Védőnői szolgálat körzethatárainak 

megállapítása  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
7. Az óvodai nevelés és feladatellátás módjáról 

döntés”,  
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

8. Képviselői kérdések, tájékoztatók, 
interpellációk 

 
A.) „Ipari robbanóanyag raktár létesítésével 
kapcsolatos tájékoztató,”  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
B.) Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 
Társulás jövőjével kapcsolatos tájékoztató,  
Előadó: Tóbel János polgármester 
 
C.) Szennyvízcsatornázással kapcsolatos 
tájékoztató,  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
D.) A helyi civil szervezeteknek utalt 
támogatások elszámolásának lehetősége,  
Előadó: Tóbel János polgármester 
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Napirend 
 
1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Kéri, hogy pár szóban tájékoztassa a testületet.  
 
Galler-Mike Éva 
 
Egyre több ember kéri a segítségét. A munkahely teremtéssel is sok probléma van, van egy réteg, 
aki stagnál évek óta. A gyerekekkel kapcsolatban folyamatosan vannak problémák, ahogy a 
családban jelentkeznek a problémák, úgy a gyerekeknél is. Fokozottan vannak magatartási 
problémák az iskolában, amit mindig jeleznek, próbálják megoldani, de nem mindig tudják. A 
mélyszegénységben élőkkel van a legtöbb gond. Ott nagyon nehéz jót tenni. Kis lépésekkel lehet 
haladni. Fel tudnak kínálni programokat a szocializációs hátrány kompenzálására, akár egy 
sütést. Már sokszor beszéltek róla, hogy ha meg tudnák tanítani a családokat, hogy hogyan lehet 
olcsón főzni, akkor sokat tudnának segíteni.  
A gyerekjóléti szolgálati munkával is elég sok mostanában a feszültség. Begyűrűzött mostanában 
ez a külföldi munka a szülőknél, felügyelet nélkül maradtak gyerekek. Azoknak a sorsát is meg 
kellett oldani. Véglegesen nem lehet megoldani. Van családba fogadott gyerek a faluban, akit a 
nevelőapja nevel, de azóta is folyamatosan jelentkeznek a problémák. Azzal az intézkedéssel, 
hogy a családi pótlékot az igazolatlan hiányzásnál szüneteltetik, kicsit visszaszorult. Jobban 
odafigyelnek arra, hogy ne hiányozzon a gyerek. A családsegítésen az idősebb emberekkel van 
kapcsolatban.  
 
Tóbel János 
 
Mennyire van átfedés a házi gondozási feladatok és a munkája között? 
 
Galler-Mike Éva 
 
Olyan sok átfedés nincs. A házi gondozóknak nincs arra idejük, hogy a lelküket ápolgassák az 
embereknek. Vannak, akik igénylik, hogy meghallgassák.  
 
Tóbel János 
 
Köszöni a munkáját.  
 
Galler Mike-Éva 
 
Nagyon sok családlátogatást tesz, 242 volt a családlátogatások száma. Minden napra esik szinte.  
 
 
Tóbel János 
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A kultúrháznak van nyertes pályázata, amiből a jövő évi tábor is lesz. Abban lesz egy kertbarát 
szakkör és főző iskola. A projektben vesznek befőző automatákat. Az lenne a lényege ennek, 
hogy megtanítsák őket, bárki jöhet Halimbáról, a befőtt készítést, a savanyúság eltevést, a 
szörpök készítését. Van nagyjából 30.000 Ft összeg zöldség, gyümölcs vásárlására. Fontos a 
pályázat miatt, hogy legyen részvétel rajt.  
 
Galler-Mike Éva 
 
Személyesen kell megszólítani a családokat. Ki fog menni megbeszélni velük. Nem jönnek el az 
emberek, főleg akik nehéz helyzetben vannak.  
 
Tóbel János  
 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

44/2013.(V.28.) Kt. Határozat 
 
Halimba község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 
szolgálatnak a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy a határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg. 
 
Felelős:      polgármester 
Határidő:  2013. június 11.  

 
2. Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek Körjegyzőségének megszűnésével kapcsolatos 

2012. évi és 2013. évi elszámolása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Elkészítették a kimutatást, látható, hogy a betervezetthez képest mennyi volt a tényleges 
teljesítés. Amikor elfogadták a körjegyzőség költségvetését, akkor megállapították a 
településenként fizetendő összeget, Taliándörögd, és Öcs ezt rendszeresen havi szinten át is 
utalta, függetlenül attól, hogy nem lett felhasználva, ezért van most visszafizetési kötelezettségük. 
Amiben ez módosulni fog, a mai napon jött egy számla, tavaly a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalától rendeltek anyakönyvi kivonatokat, ennek a számlája a 
mai napon jött meg, 9.522 Ft összegben. Június lesz a fizetési határidő. A pénzügyi zárás előbb 
történt, mint ahogy a számla beérkezett, tehát 9.522 Ft-tal növelendő az összeg. Így 
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Taliándörögdnek 819.830 Ft visszatérítés jár, Öcsnek 42.292 Ft-ot, Halimbának 121.934 Ft-ot 
kell fizetnie. A villanyszámlával kapcsolatos költségeket tavalyi évben teljes egészében 
megfizették. Az idei évben van Taliándörögdnek egy kis tartozása.  
 
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 határozatát: 
 
 

45/2013.(V.28.) Kt. határozat 
 
1. A 2012. december 31-én megszűnt Halimba, 

Öcs, Taliándörögd Községek Körjegyzősége 
2012. évi és 2013. évi kiadásairól és 
bevételeiről készített pénzügyi elszámolást 
Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja. A képviselő-
testület az elszámolás eredményeként 
finanszírozási hiányt állapít meg Halimba 
Község Önkormányzatának 121.934,-Ft, Öcs 
Község Önkormányzatának 42.292,-Ft, 
összegben, Taliándörögd Község 
Önkormányzatának pedig 819.830,-Ft 
visszatérítés jár.  

 
2. Halimba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 
hogy Taliándörögd Község Önkormányzatot 
megillető tétel átutalásáról intézkedjen.  

 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 31-ig  
 

3. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
A társulási megállapodásban voltak elavult jogszabályok, beléptek újak. Át lett alakítva az új 
önkormányzati törvénynek megfelelően.  
 
Köszönti az ülés közben érkezett Csipszer András alpolgármester urat.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület létszáma 5 főre változott.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 
 

46/2013.(V.28.) 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.   
 

 
4. A Veszprém megyei feladatellátási, intézményhálózat- működtetési és köznevelés-

fejlesztési terv 2013-2018. véleményezése  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Mai napon kapták meg az anyagot. Kéri jegyző urat, hogy tájékoztassa a testületet. 
 
Dr. Jáger László 
 
Április 30-áig kellett volna megkapni véleményezésre az önkormányzatoknak a köznevelési 
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törvény alapján. Május 3-ától kezdődően ez már fent volt az oktatási hivatalnak a honlapján. 
Május 10-e után értesítették arról, hogy május 3-ához képest 15 napon belül ezt meg kellene 
tárgyalni és véleményezni. Ez valójában egy 850 oldalas anyag. A véleményezés itt formális, 
mert a véleményezési eljárás lezárult, de úgy gondolták Ajkán is, és Halimbán is határozatot 
hoznak róla, nehogy passzivitásként értékeljék, hogy nem tárgyalták meg az anyagot. Ez a honlap 
zárt már, nem lehet véleményeket feltöltetni, írásban küldik meg. Amit látni kell, hogy a 
képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban kizárólag véleményezési jogköre van.  
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatot: 
 

47/2013.(V.28.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 
CXC. törvény 75.§-ában foglaltakra utólagosan 
támogatja a 2013-2018. időszakra vonatkozó 
Veszprém megyei feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési tervet. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a döntésről az érintetteket a határozat 
megküldésével tájékoztassa.  
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:   azonnal  
 
 

5. A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ feladat ellátására kötött társulási 
megállapodás felmondása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Ez az előterjesztés is a mai napon érkezett. Ez idáig a házi szociális gondozást, a gyermekjóléti 
szolgálatot és a családsegítést úgy oldották meg, hogy 2009. január 1-jétől működött egy társulás, 
ahol Ajka város által üzemeltetett Térségi Családsegítő és Gondozási Központ intézményén 
keresztül látták el ezeket a feladatokat. Úrkút, Halimba, Öcs és Szőc településein. Akkor még 
kistérségi normatíva is jelentősen jól járt hozzá. Anyagi szempontból lényeges volt ennek a 
társulásnak a létrehozatala, valamint az igények is úgy néztek ki, hogy amíg ez a társulás nem 
létezett, addig gyermekjóléti szolgálatot általában megbízási szerződés útján tudták ellátni. Egy 
házi gondozó volt először 4 órában, aztán 6 órában. Oda fejlődött a dolog, hogy jelenleg két 
főállású házi gondozó van, és van egy olyan kolléga, aki 8 órás főállásban van, a gyermekjóléti és 
a családsegítő feladatokat látja el Halimba, Öcs és Szőc települések vonatkozásában. Sajnos erre 
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a társulásra is hatállyal bír a magyar önkormányzati törvény, és ezt a társulást is át kellene 
alakítani, de ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. A társulást meg kell szűntetni július 1-jétől, de 
a feladatok itt vannak, az ellátottak itt vannak Halimbán, itt élnek, gondozási igény van. Jelenleg 
éves szinten Halimbán normatíva fölött keletkezik 3.457.000 Ft-os mínusz. Az akkori 
megállapodás alapján Ajka nem kért hozzájárulást idáig.  
 
Dr. Jáger László 
 
Ajka még nehezebb döntés előtt áll, éves szinten több, mint 28.000.000 Ft vesztesége keletkezik 
abból, hogy fel kell mondani ezt a társulási megállapodást. A város legnagyobb intézményéről 
van szó, mióta a kórház állami fenntartásba került. Pontosan a társulási rendszerben rejlő 
bizonytalanságok miatt nincs meg a Képviselő-testület részről annak a támogatottsága, hogy ezt 
egy társulási tanács működése alá helyezzék. Senki nem ismeri a jövő évi számokat. Tavalyi 
évben is az volt, hogy aki óvodai feladatellátásra társult többletnormatívát kapott, az idei évben 
nem kapott többletnormatívát. Tart mindenki attól, ha most létrehoznak egy társulási tanácsot, 
egy rendkívül bonyolult működéssel, mert akkor már külön, önálló működtető szervezetet kellene 
létrehozni hozzá, ami közel olyan drágává tenné a feladatellátást, hiszen emberigénye lenne, 
mintha most feladatátvállalási szerződést kötnek a településekkel. Emiatt az Ajkának az 
álláspontja, hogy az intézményt szétválasztani nem tudják. Hosszú távon az lehetne még egy 
megoldás, hogy a közösen ellátott feladatokat beviszik egy ilyen társulásba és létrehoznak rá egy 
társulási tanácsot, csak azt nem tudják elképzelni, hogy van idősek otthona, különböző 
gondozóházak, és nagyon sok olyan szolgáltatás, amit a településeken nem látnak el, ami csak 
Ajkát érinti. A kincstárral egyeztetett, ennyi idő alatt nem tudja szétválasztani az intézményt, az 
egész intézményre nem fogadó kész a testület. Ajka mindenképpen úgy néz ki, hogy felmondja 
holnap a megállapodást, ez alapján Halimba illetve a többi település sem tud nagyon mást tenni, 
mint felmondani a megállapodást, hiszen ez kell ennek a társulási megállapodásnak a 
megszűnéséhez. Két lehetőség van, amit szintén vizsgálni lehet. Az egyik, hogy érdemes-e 
belemenni egy önálló feladatellátásba, avagy pedig ugye most Ajka pontosan a saját veszteségei 
miatt nem tud attól ebben az új helyzetben eltekinteni, hogy a normatíva csökkenés miatti 
feladatellátás árát elkérje a településektől. Ez nem csak Halimbára vonatkozik, itt van Úrkút, Öcs, 
Szőc. Az a gond, hogy a négy település vonatkozásában jelentősebb összegről van szó. Ha az 
intézmény költségvetéséből kiesik most a második félévre 14.000.000 Ft, azt már nem tudja 
megengedni az önkormányzat, hogy még mellette ingyen lássák el a feladatokat a településeken. 
Amit a táblázatban látnak egy prognosztizált számadat, ez még finomodhat, ezért nem tartalmaz 
most a testületi határozat konkrét feladatátvállalási szerződésre vonatkozó számadatot, hanem a 
polgármester urat hatalmazza fel egy egyeztetésre. Ez alapján annyit tud jósolni, ha 3.457.000 Ft-
os normatíva különbözetet nézik, ez annyit jelentene, ha ez a szám igaz, akkor 1.700.000 Ft 
környékén lenne a második félévre a feladatellátásának a költsége. Másik oldalról ha azt nézik, 
nyilvánvaló, hogy erre a feladatra embert, vagy embereket kell foglalkoztatni, egy fő 
foglalkoztatásának a költsége, megfelelő felsőfokú képesítéssel rendelkezik, ha csak vesz egy 
átlagos 160.000 Ft-os költséget, azt felszorozzák a járulékokkal, akkor könnyen látszik, hogy a 
félév vonatkozásában majdnem ugyanott vannak vele, mintha a családsegítőtől vásárolja meg a 
település a szolgáltatást. Arról nem beszélve, hogy annak a személynek, aki ellátja ezeket a 
feladatokat a szakmai felügyelete nem megoldott, valamint a helyettesítése sem.  
 
Tóbel János 
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Meg sok olyan háttér dolog, ami a családsegítőnél megvolt. 
 
Dr. Jáger László 
 
Így van. Az volna az elképzelés, hogy ha tudnak egy feladatátvállalási szerződést kötni, akkor az 
alapján Halimbára meg kéne kérni ezekre a szolgáltatásokra a működési engedélyt és ugyanúgy a 
családsegítő látná el a feladatot, csak Halimbára lenne önálló működési engedély, ami alapján 
Halimba le tudná igényelni a normatívát.  
 
Tóbel János 
 
Az ajkai családsegítőnek két működési engedélye lenne, egyszer lenne mondjuk ajkai 
intézményekre, és lenne külön egy Halimbára? 
 
Dr. Jáger László 
 
Amennyire tudja úgy nézne ki, hogy ajkai családsegítőnek tulajdonképpen Ajkára lenne 
működési engedélye, Halimbai önkormányzatnak lenne Halimbára működési engedélye. Tehát az 
önkormányzatnak kellene leigényelni a normatívát, viszont a feladatátvállalási szerződés azért 
kell, mert a szakmai feltételeket feltétlenül az önkormányzatnak helyből kell biztosítani. Tehát 
szakmai feltételeket biztosítana működési engedélyhez a családsegítő, az önkormányzatnak 
viszont az önkormányzat nevére meg kellene kérni a működési engedélyt.  
 
Tóbel János 
 
Elvileg a családsegítés ekkora településméretnél nem is kötelező önkormányzati feladat.  
 
Dr. Jáger László 
 
A gyermekjóléti szolgálat igen. Nagyságrendjét tekintve nem biztos, hogy megéri az összeg, 
hogy egy jól bejáratott rendszert megváltoztassanak. Hangsúlyozza, hogy ezek elsődleges 
prognosztizált adatok, tehát ez még adott esetben módosulhat. Az is befolyásolhatja, hogy Úrkút, 
Szőc kéri-e mondjuk ezt a szolgáltatást. Öcsöt lényegesen kisebb összeggel érinti, de lehet hogy 
ott is azt fogják mondani, hogy 110.000 Ft-ot se szeretnének fizetni. Nem tudja borítékolni, hogy 
kinek mi lesz az álláspontja.  
 
Tóbel János 
 
Most az a helyzet van, hogy a halimbai gyermekjóléti és családsegítés heti egy alkalommal 
Öcsön szerdánként, Szőcön csütörtökönként rendel. Ugyanúgy ellátja azokat a településeket is. 
Egyik településen sincsen házi segítségnyújtás, az csak Halimbán van. Nem látja ennek a 
fedezetét az idei évben a halimbai költségvetésbe, ha ezt hozzá kell tenniük. Ha továbbmegy és 
majd az óvodánál tárgyalják, az óvodai létszámoknál megmondja, hogy szeptembertől egy 3 
csoportos, 50 főt meghaladó óvodánál milyen embereket kell felvenniük. Az óvodánál is kell 
felvenni embert. A mostani családsegítő munkatársát felveszik az óvodánál egy bizonyos 
feladatra, mondjuk azt mondják, hogy pedagógiai asszisztensnek, mert az kötelező és akkor ott 
ellátja a munkákat, de megbízás alapján még csökkentett óraszámba a gyermekjólétet, ami 
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kötelező. De családsegítéssel nem foglalkoznak, mert az nem kötelező. Az óvodánál 
finanszírozza az állam azt a létszámot, mert ő írta elő, hogy kiket kell foglalkoztatni, akkor tudják 
csökkenteni a veszteségeiket. Megfelelnek az előírásoknak.  
 
Vajai Sándor 
 
Most mi az előírás, hogy milyen képzettséggel lehet oda felvenni valakit? 
 
 
Dr. Jáger László 
 
Valamilyen szociális végzettséggel rendelkező személyt. 
 
Tóbel János 
 
Ha a két feladatot egybeveti és mind a kettőt fenntartják, akkor tudják csökkenteni ennek a 
veszteségeit annak a javára. Tehát a megfelelő jogszabályi előírásoknak a létszám megvan, egy 
részét finanszírozza, amit nem tud finanszírozni. 
 
Vajai Sándor 
 
Órába belefér az, hogy pedagógiai asszisztens és mellette gyermekjólétit elvégzi? 
 
Tóbel János 
 
Hivatalosan nem hiszi.  
 
Dr. Jáger László 
 
Az egyszerűség kedvéért. Ha megnézik a térségi családsegítőre vonatkozó határozatot, nem 
véletlenül fogalmaztak úgy a második bekezdésben, hogy a polgármester vizsgálja meg az önálló 
feladatellátásnak, vagy pedig a feladatátvállalási szerződésnek a lehetőségét.  
 
Tóbel János 
 
Egy biztos, ezt a társulási megállapodást fel kell mondaniuk. De gyorsan kell lépni, hogy hogyan 
tudják ellátni a feladatot július 1-jétől.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

48/2013.(V.28.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-
testülete szociális és gyermekjóléti szolgáltatási 



 12

feladatok intézményi társulás formájában történő 
ellátására Ajka Város Önkormányzatával kötött, 
és a 155/2008.(XII.10.) számú Ö. határozatával 
elfogadott társulási megállapodást 2013. június 
30. nappal felmondja. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát Ajka Város Önkormányzata 
polgármesterének küldje meg, továbbá vizsgálja 
meg a kötelezően biztosítandó szociális és 
gyermekjóléti feladatok további ellátásának 
lehetséges módjait – feladat-ellátási szerződés 
kötésével vagy önállóan – az önkormányzat 
költségvetésének figyelembe vételével.  
 
Felelős:      polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
6. Védőnői szolgálat körzethatárainak megállapítása 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
A szükségessége abból adódik, hogy kaptak az Ajkai Járási Hivatal Népegészségügyi Intézetétől 
egy levelet, amiben írják, hogy felül kell vizsgálni a működési engedélyeket és egy elektronikus 
nyilvántartásban kell rögzíteni. Kiderült, hogy nem tartalmazza a működési engedélyük az 
ellátási területről szóló képviselő-testületi határozat számát. Utána néztek ennek és azért nem 
tartalmazza, mert nincs ilyen, tehát akkor még nem kellett meghatározni határozatban, hogy mi 
lesz az ellátási körzet. Van egy működési engedély, ami 2007-ben született. A 9-es pontban 
rögzíti, hogy az ellátási körzet (ellátotti kör) Halimba, Szőc községek közigazgatási területe 
ellátott oktatási intézménynek a Dr. Szalay Miklós Általános Iskola és a Hársfa Napközi 
Otthonos Óvoda Halimba. A határozati javaslat az az lenne, hogy a halimbai védőnői körzet 
ellátási körzete Halimba, Szőc községek közigazgatási területe a Dr. Szalay Miklós Általános 
Iskola és Hársfa Napközi Otthonos Óvoda. 
 
Dr. Jáger László 
 
Javasolja, hogy a határozatban szerepeljen: Halimba és Szőc közigazgatási területe és 
köznevelési intézményei.  
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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49/2013.(V.28.) Kt. határozat 
 
A halimbai védőnői körzet ellátási körzete 
(ellátotti kör) Halimba, Szőc községek 
közigazgatási területe és köznevelési 
intézményei. 
Ellátott köznevelési intézmények a Dr. Szalai 
Miklós Általános Iskola és a Hársfa Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy a határozatot az Ajkai Járási Hivatal 
Népegészségügyi Intézetének küldje meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 30.  

 
7. Az óvodai nevelés és feladatellátás módjáról döntés 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Kaptak egy e-mailt. 
Jogi személyiségű társulás létrehozása és működtetése a jelenlegi formában sokkal időigényesebb 
és költségesebb lenne. Ugyanakkor az önkormányzatonkénti önálló intézményfenntartás 
kockázatokat hordozhat magában. Ez arra vonatkozik, hogy nem látják, hogy jövőre a kicsi 
óvodákat hogy fogják normatívában finanszírozni. Kéri, hogy a fenti információk birtokába 
lehetőség szerint nagyon rövid időn belül írják meg elképzeléseiket a jövőbeni fenntartással 
kapcsolatban, hogy a képviselő-testületi döntések előkészíthetőek legyenek.  
Felhívta Dobosi Gergely jegyző urat, hogy úgy látja most már, hogy Halimbának sincs más 
lehetősége 3 csoportos óvoda lévén, hogy önálló intézményként tartsák fenn. Kérte, hogy az 
adatszolgáltatást adják meg részükre. Ígérte, hogy mindenképpen készít egy társulási 
megállapodás felbontást, és egy új alapító okiratot a saját óvodáikra, ennek a mintáját megküldi. 
Az alapító okirat alapján az adatokat behelyettesítik, egy gyorsított ügyintézést tesz ez lehetővé. 
Nincs más lehetőség, július 1-jétől az óvodát fenn kell tartaniuk.  
Két pályázat ment be a belügyminisztériumhoz a halimbai óvoda vonatkozásában. Az egyiket 
beadta a Halimbai Önkormányzat a konyha bővítésre, a másikat beadta Kislőd Község 
Önkormányzata a nevelési résznek a homlokzati hőszigetelésre és a hátsó bejáratnak a 
felújítására. Elvileg június 10-éig van miniszteri döntés, ehhez képest 14 napon belül kell 
megkötni a szerződést, az június 24-e. A szerződés megkötését követő 10 napon belül utalják a 
pénzt. Információi szerint az óvodai nevelési rész nagyjából úgy néz ki, hogy biztosan nyerni fog, 
de ott Kislőd volt a pályázó. Június 24-én Kislőd aláírhat-e egy olyan szerződést, mikor tudja, 
hogy július 1-jétől nem lesz ennek az intézménynek a fenntartója. Ha ezt nem tudja aláírni és ő 
volt a pályázó, akkor megkapják-e ezt a pénzt a halimbai intézmény vonatkozásában? Sok 
lehetőség nincsen rá.  
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Dr. Jáger László 
 
Polgármester úr által elmondottakat annyival egészítené ki, hogy most mindenképpen kellene 
hozni egy határozatot a kislődi jegyző úr iratától függetlenül, a megállapodásnak a felmondására, 
mert a köznevelési törvény értelmében átszervezési intézkedést, fenntartói intézkedést május 31. 
napjáig lehet tenni, most már a módosítás alapján május utolsó munkanapjáig. Hogy nehogy 
mulasztásos törvénysértést kövessenek el, abban minimum döntetni kellene, hogy a képviselő-
testület a Bakony Völgye Óvodára vonatkozó társulási megállapodás 2013. június 30. napjával 
felmondja és az óvodát 2013. július 1. napjától önálló intézményként működteti és utasítja a 
polgármestert, hogy az új intézmény alapító okiratát terjessze be a képviselő-testület soron 
következő ülésére.  
 
Tóbel János 
 
Alapító okiratot kell készíteni, a pedagógiai programot, az esélyegyenlőségi programot, minden 
kötelező dokumentumot el kell készíteni. Ami meg is van, amikor Kislőd készült akkor 
intézményenként ez elkészült, csak az a nagyba be lett olvasztva.  
Mindenképpen mivel új intézmény létrehozásáról van szó, meg kell hirdetni az intézményvezetői 
állást. A helyettesét meg kell hirdetni?  
 
Dr. Jáger László 
 
A helyettest nem. Önálló gazdálkodási jogkörrel bíró költségvetési szerveknél kell a gazdasági 
vezetőt, az intézményvezetőn kívül meghirdetni, mást nem kell. A pályázat kiírását úgy 
gondolná, hogy amikor a képviselő-testület meghozza az érdemi döntését a jövő ülésén az alapító 
okirat elfogadásáról, tehát ténylegesen megalapítja az intézményt, akkor kell megbíznia valakit az 
óvodavezetői feladatok ellátására és ezzel egyidejűleg, nem kell feltétlenül a pályázatot kiírni, 
hiszen az intézmény még nem jött létre, mondhatja, hogy a polgármester augusztus 31. napjáig 
gondoskodjon az intézményvezetői pályázat kiírásáról. Jó lenne, ha annak a tartalmát a testület 
elfogadná. A polgármester a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be az 
óvodavezetői pályázat kiírását.  
 
 
 
Tóbel János 
 
Információként szeretné még elmondani az óvodánál a létszámokat, hogy mi az, amivel 
szeptember 1-jétől kell indulniuk. Kell egy fő intézményvezető, egy fő intézményvezető-
helyettes, egy fő óvodatitkár, egy fő dajka csoportonként, egy fő gondozónő és takarító 
intézményenként. Gondozónő van a bölcsőde miatt, úgyhogy neki a munkaköri leírásába bele 
kell írni a takarítást is, de az nem azt jelenti, hogy ő fog takarítani, továbbra is a bevett szokás 
szerint a dajkák fognak takarítani. Kell egy pedagógiai asszisztens három csoportra, 0,5 fő 
óvodapszichológus, egy fő rendszergazda. A rendszergazda havi 25.000 Ft-ért az összes gépet 
ellátja. Ezek a létszámok szeptember 1-től lennének érvényesek. Szeptember 1-jétől a minimális 
csoportlétszám 13 fő lehet a maximális 25 fő lehet. Az intézményvezető heti óvodai 
foglalkozásainak óraszáma, ami kötelező, tehát 50 fő fölött 10 óra a heti kötelező az 
óvodavezetőnek. Az intézményvezető-helyettes kötelező óraszáma 24 óra havonta, ez azt jelenti, 
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hogy az óvónőnek 32 óra a kötelező, tehát ha a vezetőnek adtak 22 órát a helyettesnek 8 órát, az 
30 óra kedvezményt adnak, az majdnem egy óvónőt jelent. Mivel fél óvónővel kevesebb van, 
mint a jelenlegi csoport és gyereklétszámhoz előírás lenne, ezt majd ki kell számolni. Vannak 
pótlékok, az intézményvezetői pótlék alsó határ 40%, a felső 20%, a helyettesi pótlék alsó határ 
20%, a felső 40%. Bevett szokás volt, hogy mindig az alsó határon szoktak mozogni.  
 
Szavazásra teszi fel hogy Kislőddel a Bakony Völgye Óvoda Társulást megszűntetik. 
 
Köszönti az ülés közben érkezett Dr. Katona Éva Rozália képviselő asszonyt. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 6 főre változott.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

50/2013.(V.28.) Kt. határozat 
 

1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bakony-völgye Óvoda intézmény közös 
fenntartására Bakonyjákó, Csehbánya, Farkasgyepű, 
Kislőd, Magyarpolány, Németbánya, Nyirád, Szőc és 
Városlőd község önkormányzatával kötött társulási 
megállapodást a Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján 2013. 
június 30. napjával felmondja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
társulást megszüntető megállapodás (okirat) aláírására.  
 
2. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Mötv. 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.  
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
intézmény alapításával összefüggő fenntartói 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg és az 
intézmény alapító okiratát terjessze be a képviselő-
testület soron következő ülésére, valamint az 
intézmény működtetésének biztosítása érdekében a 
költségvetési rendelet módosítását készítse elő.  
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
döntéséről a társulás tagönkormányzatait értesítse.  
 
Határidő:   2013. június 30. 
Felelős:       polgármester 

 
8.  Képviselői kérdések, tájékoztatók, interpellációk  
 
      A) Ipari robbanóanyag raktár létesítésével kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Láthatták hirdetőtáblákon, a honlapon a robbanóanyag raktár biztonsági jelentésével 
kapcsolatban újra beadták a teljes dokumentumot. 21 napra kell kitenni a hirdetményt, a 
dokumentum helyben és a honlapon letölthető. A hirdetményben szerepel, hogy június 27-én 17 
órakor tartanak egy lakossági fórumot ezzel kapcsolatban. Nem szeretné támogatni a 
robbanóanyag raktár létét, mert jelentős plusz költséggel fog járni. Egyrészt a polgárvédelmi 
szervezet létszámát fel kell duzzasztani 30-ról 60 főre, katasztrófavédelmi referens alkalmazása 
kötelező lesz. Küszöbérték alatti veszélyes üzemnek minősül, tehát sok pénzébe fog kerülni 
Halimba Önkormányzatának, valamint az embereknek a biztonságérzete jelentősen romlani fog 
ezáltal. Az akkori lakossági fórumra mindenkinek fognak adni meghívót. Meg lesz hívva erre a 
rendőrség, katasztrófavédelem, ÁNTSZ, bányakapitányság és maga a cég is. Kérni fogja, hogy 
cég tájékoztassa a lakosságot. Az ottani jegyzőkönyvet kérik megküldeni az ő részükre és a 
lakossági fórum jegyzőkönyve ismeretében a döntésüket fogja befolyásolni.  
 
Vajai Sándor 
 
Voltak, akik azt hitték, hogy már be is indult. Nem is Halimbához tartozik nagyobb része ennek a 
területnek, 2/3 Szőcé, 1/3 Halimbáé. Mi van akkor, ha Szőc támogatja, Halimba nem? Írjanak ki 
a faluban népszavazást.  
  
Tóbel János 
 
Lakossági fórum lesz, nem népszavazás. Közmeghallgatás az kötelező. 
 
Vajai  Sándor 
 
De arra nem biztos, hogy annyian elmennek.  
 
Tóbel János 
 
Azért kell majd a képviselők munkája is, hogy inspirálják az embereket, hogy minél nagyobb 
létszámmal jöjjenek el erre, hogy ismereteik legyenek róla. 
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Vajai Sándor 
 
És ha a fórumon olyan nagy a tiltakozás, akkor az már számít? 
 
Tóbel János 
 
Természetesen.  
 
Dr. Jáger László 
 
Ha a szakmai anyagot megkapják, akkor a környezetvédelmi és építész munkatársai átvizsgálják, 
hogy mit lehet ezzel kezdeni, vagy milyen jelentősége lenne egy helyi népszavazásnak a 
képviselő-testület döntésén kívül.  
 
      B) Az Új Atlantisz Többcélő Kistérségi Társulás jövőjével kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás előre láthatólag 2013. 
június 30. napjával meg fog szűnni. A társulási tanács soron következő ülésén tárgyalja a társulás 
jövőjét. Ezt követően kerülhet sor a képviselő-testület döntésére.  
 
      C) Szennyvízcsatornázással kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Megtörtént a műszaki átadás-átvétel május 13-án az Üveggyári telephellyel kapcsolatban is. A 
könyvvizsgáló a szükséges iratokat beszerezte. Néhány hiánypótlás volt, azt megkapták a 
projektmenedzsmenttől. E hét pénteken 11 órakor lesz a kultúrházban egy projektzáró 
rendezvény, mindenkit szeretettel vár. A Kossuth utcában is jött egy lakossági levél, hogy 
süllyednek a bekötések.  
 
Vajai Sándor 
 
Látta az utakat a Rózsa utcában, hatalmas süllyedések voltak, alig lehet átmenni rajta autóval.  
 
Tóbel János 
 
Jelezni fogja a kivitelező felé.  
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      D) A helyi civil szervezeteknek utalt támogatások elszámolásának lehetősége 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Egyeztettek a belső ellenőr asszonnyal, van egy nagyon komoly megállapodás Ajka városában 
már pénzeszköz átadásra a civil szervezetek és az önkormányzat között. Ezek a megállapodások 
csakis a hivatalosan bejegyzett egyesületekre vonatkoznak. Két javaslatot fogalmazott meg a 
belső ellenőr. Az egyik, hogy ezek a klubok egyesületbe tömörülnek, és akkor úgy megcsinálják, 
ami véleménye szerint teljesen kizárt. Vagy valamelyik hivatalosan bejegyzett egyesület, vagy 
alapítvány kapja meg a teljes támogatási összeget az önkormányzattól, de megcímkézve. De 
innentől fogva ezé a szervezeté a felelősség is, hogy elszámoljon a pénzzel.  
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 17.35 órakor bezárja. 
 
 
 

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


