
 
Ügyszám: 11/1-3/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 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 
 
Hiányzó képviselő: Dr. Katona Éva Rozália, Kovácsné Véber Eszter  
 
Ülés közben érkezett: Csipszer András alpolgármester 
  
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László címzetes főjegyző 
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető  
 
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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16/2013. (IV.11) Kt. határozat 
 

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

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Javasolja, hogy a meghívó szerinti 5. napirendi pontot a képviselő-testület 1. napirendi pontként 
tárgyalja.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendet 8. napirendi pontként kiegészíti „Az Ajkai 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése” tárgyú előterjesztéssel.  
 
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: 
 

17/2013. (IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2. Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2012. évi 
tevékenységéről  
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

4. A házasságkötések és egyéb családi 
események engedélyezéséről, szolgáltatási 
díjáról és az anyakönyvvezetők juttatásáról 
szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
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5. A térítési díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

6. Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

7. Ingatlan ajándékozás 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

8. Az Ajkai Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői kinevezésének 
véleményezése 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

ZÁRT ÜLÉS VÉGE 
 

9. Vegyes ügyek 
A.) Könyvvizsgáló megbízása 
B.) Halimbai csatornázásra vonatkozó 

szerződés módosítása  
C.) Informatikai rendszergazdai szerződés 

módosítása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Napirend 
 
1. Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
 Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 

3/2013.(IV.15.) rendelet 
 

Halimba község Önkormányzata képviselő-
testülete Halimba község Önkormányzata 
hulladékkezelési közszolgáltatásáról rendeletet 
alkot. 

A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 
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mellékletét képezi. 
 
Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 
helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.  
 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
2. Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2012. évi tevékenységéről  

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
A.) Halimbai Polgárőr Egyesület 
 
Dél Károly elnök 
 
Ismerteti a Polgárőr Egyesület beszámolóját. Ezen kívül előadja, hogy hosszú távon meg kell 
oldani a Polgárőrség elhelyezését szolgáló ingatlan fűtését. Kéri a képviselő-testülettől a 
probléma megoldását.  
 
Tóbel János 
 
Vizsgálják a probléma megoldásának lehetőségét. Ha pályázati forrást sikerül bevonni, úgy 
felmerülhet az épület felújítása vagy a civil szervezetek részére más ingatlan kijelölése. 
 
Szavazásra teszi fel a halimbai Polgárőr Egyesület 2012. évi működéséről szóló beszámoló 
elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

18/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a halimbai Polgárőr Egyesület 2012. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:      polgármester 
Határidő:  2013. április 25.  

 
 
 



 5 

B.) Bányász Nyugdíjas Klub és Amatőr Színjátszó Kör 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a Bányász Nyugdíjas Klub és Amatőr Színjátszó Kör beszámolójának 
elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

19/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bányász Nyugdíjas Klub és Amatőr 
Színjátszó Kör 2012. évi működéséről szóló 
beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:       polgármester 
Határidő:   2013. április 25.  
 

C.) Veszprém Megye Mozgássérült Egyesület Halimba, Szőc, Nyirád csoportja 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a Veszprém Megyei Mozgássérült Egyesület Halimba, Szőc, Nyirád 
csoportja 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

20/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Veszprém Megye Mozgássérült 
Egyesület Halimba, Szőc, Nyirád csoportja 2012. 
évi működéséről szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:       polgármester 
Határidő:   2013. április 25.  
 

D.) Ifjúsági Klub 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel az Ifjúsági Klub 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4  igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

21/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ifjúsági Klub 2012. évi működéséről 
szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:         polgármester 
Határidő:     2013. április 25.  
 

E.) Kismama Klub  
 
Tóbel János 
 
Köszönti az ülés közben érkezett Csipszer András alpolgármester urat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 5 főre változott. 

 
Szavazásra teszi fel a Kismama Klub 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

22/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kismama Klub 2012. évi működéséről 
szóló beszámolót elfogadta. 



 7 

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:         polgármester 
Határidő:     2013. április 25.  

 
F.) Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület  
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület 2012. évi működéséről szóló 
beszámoló elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

23/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület 
2012. évi működéséről szóló beszámolót 
elfogadta. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:       polgármester 
Határidő:   2013. április 25.  

 
G.) Ifjúsági Futball Csapat  
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel az Ifjúsági Futball Csapat 2012. évi működéséről szóló beszámoló 
elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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24/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ifjúsági Futball Csapat 2012. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:      polgármester 
Határidő:  2013. április 25.  
 

H.) Felnőtt Futball Klub  
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a Felnőtt Futball Klub 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

25/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Felnőtt Futball Klub 2012. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:       polgármester 
Határidő:   2013. április 25.  
 

I.) Tekeklub   
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a Tekeklub 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
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26/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Tekeklub 2012. évi működéséről szóló 
beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:      polgármester 
Határidő:  2013. április 25.  
 

J.) Camping Tavi Horgászegyesület  
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a Camping Tavi Horgászegyesület 2012. évi működéséről szóló beszámoló 
elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

27/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Camping Tavi Horgászegyesület 2012. 
évi működéséről szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az 
egyesületnek a település érdekében kifejtett 
tevékenységéért.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy határozatát az érintett szervezet részére 
küldje meg.  
 
Felelős:      polgármester 
Határidő:  2013. április 25.  
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3. Halimba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 

4/2013.(IV.12.) rendelet 
 

Halimba község Önkormányzata képviselő-
testülete Halimba Község Önkormányzata 2012. 
évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.2.) 
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 

 
4. A házasságkötések és egyéb családi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról és 

az anyakönyvvezetők juttatásáról szóló rendelet megalkotása  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 

5/2013.(IV.12.) rendelet 
 

Halimba község Önkormányzata képviselő-
testülete a házasságkötések és egyéb családi 
események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról 
és az anyakönyvvezetők juttatásáról egy 
olvasatban rendeletet alkot. 

A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 
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mellékletét képezi. 
 
Utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 
helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.  
 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
5. A térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a rendelet egy olvasatban történő megalkotását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és egy olvasatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 

6/2013.(IV.12.) rendelet 
 

Halimba község Önkormányzata képviselő-
testülete a térítési díjak megállapításáról 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 

 
A 6., 7., 8. napirendi pontokat a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta, mely külön 
jegyzőkönyvet képez.  
 
9.   Vegyes ügyek 

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
A) Ajánlatkérés szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok 
ellátására  
 
Tóbel János 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy korábbi ajánlatkérésüket mely az önkormányzat 
könyvvizsgálati feladatainak általános jellegű ellátására vonatkozott, pontosítani szükséges, mert 
jelenleg kizárólag a csatorna beruházáshoz kapcsolatos auditálási feladatok ellátása igényel 
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könyvvizsgálói közreműködést.  
 
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 határozatát: 
 

28/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szennyvízcsatorna beruházás lezáráshoz 
kapcsolódóan szükséges könyvvizsgálói feladatok 
ellátására ajánlatokat kérjen be.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy a beérkezett ajánlatokat elbírálás céljából a 
következő ülésre terjessze be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 10.   
 

B) Halimbai csatorna beruházásra vonatkozó kivitelezői szerződés módosítása  
 

Tóbel János 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendkívül szélsőséges téli és kora tavaszi időjárás 
miatt a tervezett határidőig a beruházás nem fejezhető be. Ezért a vállalkozó kezdeményezte a 
szerződés teljesítési határidejének módosítását, melynek elfogadását javasolja a testületnek.  
 
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 határozatát: 
 

29/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. 
és Horváth-Ép, Út- és Mélyépító Kft. Közös 
ajánlattevőkkel kötött Halimba település 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása 
elnevezésű projekt kivitelezésének kiegészítő 
munkái tárgyában kötött vállalkozási szerződés 
módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. április 30.   

 
C) Informatikai rendszergazdai szerződés módosítása  

 
Tóbel János 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendszergazdával kötött szerződés a közös hivatal és 
az önkormányzat közti költségmegosztásra való tekintettel módosítani szükséges.  
 
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 határozatát: 
 

30/2013.(IV.11.) Kt. határozat 
 

Halimba Község Önkormányzata a Véber 
Tamás rendszergazdával kötött megbízási 
szerződés módosítását a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. április 30.  

 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 18.47. órakor bezárja. 
 

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


