
Ügyszám: 11/1-17/2013. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 17-én 
17.00 órakor megtartott üléséről 

 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester,  
   Csipszer András alpolgármester 
   Vajai Gábor önkormányzati képviselő 
   Vajainé Szíjártó Margit önkormányzati képviselő 
 
Összesen:             4 fő képviselő-testületi tag 
              
 
Hiányzó:              Kovácsné Véber Eszter önkormányzati képviselő  
   Dr. Katona Éva Rozália önkormányzati képviselő 
   Vajai Sándor önkormányzati képviselő  
   
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László címzetes főjegyző 
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető  
Vajai Anett szociális ügyintéző  

 
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 megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2. napirendi pontot a jogszabály későbbi 
hatálybalépése miatt vegyék le a napirendről 
 
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: 
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109/2013. (XII.17.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 
1. A szociális igazgatásról valamint a szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 

                  Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének 
elfogadása 

                  Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3. Halimba község Önkormányzatának 2014. évi 
belső ellenőrzési terve 

                  Előadó: Tóbel János polgármester 
 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 
4. Szociális ellátás iránti kérelem elbírálása  
      Előadó: Tóbel János polgármester 

 
 
 
1. A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Tóbel János polgármester 

 
Tóbel János 
 
2013. június 7. napján került kihirdetésre az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, valamint a 197/2013. (VI.13.) Korm. 
rendelet, mely több területen jelentősen módosította az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseit. Az 
átmeneti és a temetési segély, valamint a gyermekvédelmi támogatás megszüntetésre kerül és 
ezeket egy közös segélyezési formává vonják össze, bevezetik az önkormányzati segélyt. A 
jogszabályi változás következtében jelenleg a jegyző hatáskörébe utalt méltányossági 
közgyógyellátás megállapítása 2014. január 1. napjától a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe kerül. 2013. július 1. napjától létrejött a Szociális Szolgáltató és 
Gondozási Központ, valamint a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Ez az 
önkormányzati rendeleteket is érintette, amely eddig nem került módosításra. Mindezekre 
tekintettel szükségessé vált a régi rendeletek hatályon kívül helyezése és egy új szerkezeti 
felépítésű rendelet megalkotása.  
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Vajai Anett 
 
Az önkormányzati segély magában foglalja az átmeneti segélyt, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást és a temetési segélyt. Az egy főre jutó jövedelemhatár összegét megemelték, a 
korábbi nyugdíjminimum (28.500 Ft) helyett a jövedelemhatár a nyugdíjminimum 130%-a 
(37.050 Ft) 
 
Tóbel János 
 
A lakásépítési, lakásvásárlási támogatást kivettük, nincs rá fedezet. A lakásfenntartási támogatás 
megállapításának feltétele a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása.  
 
Vajainé Szijártó Margit 
 
Figyelmeztetve lesznek-e az állampolgárok? 
 
Tóbel János 
 
Igen. Meg kell szüntetni a támogatásra való jogosultságot annak a személynek, aki a felszólítás 
ellenére nem tesz eleget kötelezettségének.  
 
 
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: 
 

14/2013. (XII.18.) rendelet 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális igazgatásról valamint a 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról 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 
 

2. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása  
Előadó: Tóbel János polgármester 
 

Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát:  
 

110/2013. (XII.17.) Kt. határozat 
 

                     Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. évi munkatervét megtárgyalta és 
elfogadja.  

 
                     Felelős:             polgármester 
                     Határidő:         2014. december 31-ig folyamatos 

 
3. Halimba község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve  
      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
A 2014. évi belső ellenőrzési terv az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 
rendszerellenőrzését tartalmazza. Ezt a feladatot korábban az Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás látta el. Az ellenőrzést egyrészt a Társulás 2013. évi megszűnése 
indokolja, másrészt megváltozott az intézmény tagintézményi státusza is. 2014 évben az 
ellenőrzésre Halimba Községség Önkormányzata által felügyelt Hársfa Óvoda és 
Egységes Óvoda-Bölcsőde köznevelési intézménynél kerül sor. Soron kívüli ellenőrzés 
végrehajtására 2014. évben nincs ellenőri kapacitás.  
 
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 az alábbi határozatát:  
 
 

111/2013. (XII.17. Kt. határozat 
 
 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
 
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 


