
Ügyszám: 11/1-14/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 
16.00 órakor megtartott üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester,  
   Csipszer András alpolgármester 
   Vajai Gábor önkormányzati képviselő 
   Vajai Sándor önkormányzati képviselő 
   Vajainé Szíjártó Margit önkormányzati képviselő 
 
Összesen:  5 fő képviselő-testületi tag 
 
Hiányzó:  Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 
  Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő 
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László címzetes főjegyző 
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető  
Vass Szilvia pénzügyi ügyintéző 
Vajai Anett szociális ügyintéző  

 
Tóbel János 
 
Köszönti Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
jelentést elfogadja és meghozza az alábbi határozatát:  
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92/2013.(X.30.) Kt. határozat 
 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-           
testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést elfogadja azzal, hogy a 84/2013. (IX.25.) 
Kt. határozatot visszavonja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 1. napirendi pontként vegyék fel a „Települési Értéktár 
Bizottság létrehozása” tárgyú napirendet.  
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását az elhangzott módosítással együtt. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

93/2013. (X.30.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

1.    Települési Értéktár Bizottság létrehozása 
  Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2.   Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése    eszközbeszerzésekkel KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén 
belül 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3.   Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet 
megalkotása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

4.   Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 
2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

5.   Halimba Község Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetési tervkoncepciója 
Előadó: Tóbel János polgármester 
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1. Települési Értéktár Bizottság létrehozása  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
Az értéktár bizottság létrehozását rendkívül fontosnak tartja. Minimum 3 fős bizottságot kell 
létrehozni.  
 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot fogadják 
el. 
 
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 az alábbi határozatát:  
 

94/2013.(X.30.) Kt. határozat 
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és 
a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 
rendelet alapján élni kíván a települési értéktár 
létrehozásának lehetőségével, és 3 fővel 
létrehozza az Halimbai Települési Értéktár 
Bizottságot.    

 
A képviselő-testület a Halimbai Települési 
Értéktár Bizottság tagjának 
- Tóbel János polgármestert 
- Vajainé Szíjártó Margit képviselőt 
- Gróf Emese művelődésszervezőt  
választja meg, egyben a bizottság tagjait 
megbízza, hogy a Helyi Értéktár összeállítását, a 
Megyei Értéktárhoz történő aktualizálását és 
egyéb jogszabály által meghatározott feladatokat 
elássa és folyamatosan koordinálja.  
A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét 
képező a Halimbai Települési Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.  
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 
határozatáról a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökét értesítse.  
 
Határidő:           2013. október 31. 
Felelős:               polgármester  
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2. Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén 
belül  

      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a határozat elfogadása díjnövekedést nem eredményez.  
 
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 az alábbi határozatát:  
 

95/2013.(X.30.) Kt. határozat 
 

Halimba község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0010 kódszámú projekt” című előterjesztést, 
mellyel összefüggésben a következő határozatot 
hozza:  

 
1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 
pályázat megvalósítását támogatja. Az 
önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 
pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa, 
illetve kijelölt közszolgáltatója által az 
üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, 
információk a valóságnak megfelelnek, továbbá 
az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót 
ismeri és elfogadja.  

   2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy az elfogadó határozatot az Észak-Balatoni 
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa 
részére küldje meg.  

                                        Felelős: polgármester 
                                        Határidő: 2. pont esetében a Képviselő-testületi 

ülést követően azonnal 
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3. Szociálisd célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása 
      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a benyújtott pályázatról még nincs döntés. 
 
Vajai Sándor 
 
Mi alapján történik az elbírálás? 
 
Tóbel János 
 
A rendelet részletesen rögzíti a jogosultsági feltételeket.  
 
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: 

 
11/2013. (XI.4.) rendelet 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális célú tűzifa juttatásáráról 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. Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi 

gazdálkodásáról 
      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
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 az alábbi határozatát:  
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96/2013.(X.30.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2/2013. (II.21.) önkormányzati 
rendelet időarányos végrehajtásáról, a 
költségvetés első háromnegyed évi teljesítéséről 
szóló tájékoztatót tudomásul vette.  

 
5. Halimba Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési tervkoncepciója 
      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
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 az alábbi határozatát:  

 
97/2013.(X.30.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint.  

 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 17.00 órakor bezárja. 
 

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


