
Ügyszám: 11/58/2014. 
   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 29-én 17.00 
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  
Stampfné Varga Erika pénzügyi 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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1/2014. (I.29.) Kt. határozat 
 

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

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 
 

2/2014. (I.29.) Kt. határozat 
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-
testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 

                  Előadó: Tóbel János polgármester 
 

2. A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
középtávú továbbképzési terve  

                  Előadó: Tóbel János polgármester 
 

3. Vízkárelhárítási védelmi terv megrendelése 
                  Előadó: Tóbel János polgármester 

 
 
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése  

Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Az anyag kiküldése óta változás történt a költségvetésben. Gyermekétkeztetésre kaptak 3.822.000 
Ft-ot, ami a korábbi normatív támogatások között nem szerepelt. Már a 2013-as évben az új 
költségvetési rendszer szerint működtek, tehát feladatfinanszírozása volt az önkormányzatnak. 
Legfontosabb az idei évben a takarékos költségvetés elkészítése. A legnagyobb adózó a bauxit 
bánya felszámolás alatt van. Innét bevétel már nem várható, tehát a szűkült bevételi lehetőségek 
mellett kellett megőrizni az intézmények működőképességét, és a jelenleg futó pályázatok 
gördülékeny lebonyolítását. Azt a célt megtartva, hogy tudjanak fejleszteni a továbbiakban is, 
sikerült egy viszonylag szűk, de talán biztonsággal megvalósítható tartalékot is képezni az idei 
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költségvetésben. Minden egyes feladatnál, minden egyes intézménynél úgy igyekeztek a 
költségvetést igazítani, hogy lehetőség szerint bele kell férni arra a feladatra kapott 
finanszírozásba. Ez nem mindenhol működik sajnos. Ahol viszont úgy látják, hogy maga a 
feladat nem emészt fel annyi költséget, mint amennyi normatívát kapnak rá, ott hogy ne legyen 
visszafizetési kötelezettségük, átcsoportosítottak feladatokat. El van osztva például az óvodai 
intézményi konyhai étkeztetési létszám is, a szociális étkezésre, az intézményi étkeztetésre, a 
munkahelyi vendéglátásra. Tehát a költségeket az ellátotti adag formájában leosztották. A védőnő 
esetében a normatíva, az intézmény műszaki állapota és a védőnői bér, még a megemelt bér 
nagysága mellett is tartogatott tartalékokat. Akit tavaly átvettek hivatalsegédet, takarítás is van a 
munkakörébe, most beleírták a munkaköri leírásába, hogy a Védőnői Tanácsadói Szolgálatot is 
takarítsa bizonyos óraszámba és az ő bérének egy részét ott számolják el.  
A dolgozóknak a tavalyi éves havi 8.000 Ft-ot Erzsébet utalványos cafeteriát megtartották. A 
béremelések a minimálbér és a bérminimum éves emelkedése miatt megtörténtek. Az óvodába 
szintén a pedagógus bérek a mindenkori minimálbérhez vannak kötve. Mindenhol a tavalyi éves 
teljesített költségekkel számoltak.   
 
Csipszer András 
 
Csatornázásnál a hitel-visszafizetés érinti ezt az évet? 
 
Tóbel János 
 
Érinteni fogja.  
 
Vajai Sándor 
 
Az önkormányzati képviselőknek a tiszteletdíjáról szeretett volna szólni. Említette korábban, 
hogy szerette volna ezt az óvoda részére átutaltatni. Ezt tervezni kell a következő évre is. Látott 
egy megjegyzést róla, de nem látja az egészet. Nem szeretné, ha elcsúszna. Az idei évben 
szerepeljen.  
 
Tóbel János 
 
2010-ben egy olyan döntés született, hogy az akkori 2010-es tiszteletdíjukból lettek vásárolva a 
laptopok, a telefonkészülékek, és a telefon előfizetést fizeti az önkormányzat a képviselőknek. 
2011, 2012-ben azért nem lettek tervezve, a szennyvízcsatorna beruházás miatt, mert ez miden 
egyes költségét felemésztette az önkormányzatnak. Van egy tartalékuk. Ha úgy döntenek, hogy az 
idén bevezetik ezt a 200.000 Ft-ot, és azt mindenki felajánlja valamilyen intézménynek, 
alapítványnak, szervezetnek, arról most dönthetnek. Akkor annyi fog történni, hogy a mostani 
beterjesztett költségvetés fő számai nem változnak, csak azon belül a tartalék keret fog csökkeni 
és azt az összeget egy összegbe be kell tenni az igazgatás szakfeladathoz. Abból a keretből van 
finanszírozva a képviselők által használt céges mobiltelefonoknak a havi előfizetési költsége. Ezt 
a költséget akkor áthelyezik.  
 
Javasolja, hogy a költségvetés módosításánál döntsenek a tiszteletdíjra vonatkozóan, mivel 
vannak képviselők, akik hiányoznak.  
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Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosítással együtt.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja, és meghozza az alábbi határozatát: 
 

3/2014. (I.29.) Kt. határozat 
 

A Képviselő-testület a saját bevétel és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeit, a tárgyévet követő három évre 
tervezett összegét a 1. számú táblázatban 
foglaltak szerint elfogadja: 

 
                                                                                                                            1. számú táblázat 

Sorsz. 
Megnevezés Tárgyév 

Saját bevétel és adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet 
követő 

2015.          
évben 

2016.          
évben 

2017.          
évben 

A B C D E 
1. Helyi adók 21 400 21 400 21 400 21 400 
2. Osztalékok, koncessziós díjak         
3. Díjak, pótlékok, bírságok 300 300 300 300 

4. 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

        

5. Részvények, részesedések értékesítése         
6. Vállalat értékesítéséből származó bevétel         
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés         
8. Saját bevételek 21 700 21 700 21 700 21 700 
9. Saját bevételek 50 %-a 10 850 10 850 10 850 10 850 

10. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség         

11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, 
likvid hitel         

12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása         

13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír         
14. Adott váltó         
15. Pénzügyi lízing         
16. Halasztott fizetés         

17. Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség         
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18. Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 

19. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása         

20. Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása         

21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír         
22. Adott váltó         
23. Pénzügyi lízing         
24. Halasztott fizetés         

25. Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség         

26. Fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 0 

27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel 10 850 10 850 10 850 10 850 

 
 
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: 

 
1/2014. (II.3.) rendelet 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről egy olvasatban rendeletet alkot 
azzal, hogy a költségvetés 
 
bevételi főösszegét 172.633.000 forintban  
kiadási főösszegét 172.633.000 forintban 
állapítja meg.  
 
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 Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde középtávú továbbképzési terve  

Előadó: Tóbel János polgármester 
 

Kovács Attiláné 
 
Szeptemberben kellett volna ezt benyújtani, de akkor mindenki azt mondta, hogy akkora 
változások vannak, tehát nem tudják, hogy hogyan lesz a továbbképzés. Korábban volt egy 
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finanszírozott összeg, amit erre fordíthattak, de ez most megszűnt. Amíg nem kaptak egyéb 
információt addig nem tudták benyújtani ezt a tervet. Most annyi információval rendelkezik, 
hogy ingyenes továbbképzéssel fognak rendelkezésükre állni, ezzel szeretnének élni majd. Ez 
olyan formában, mint a szociális dolgozóknál, tehát nagy cégek fognak pályázni a 
továbbképzések lebonyolítására. Egyénileg oda pályáznak és elbírálják, hogy kinek mikor jár le 
a 7 éve, ami alatt kötelező a 120 óra továbbképzésnek eleget tennie. A mindenkori költségvetés 
terhére szeretnének 5 éven belül egy szakvizsgát tenni.  
 
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:  
 

4/2014. (I.29.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsőde középtávú továbbképzési tervét 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a határozatot a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsőde vezetőjének küldje meg. 
 
Felelős:          polgármester 
Határidő:        azonnal  

              
3. Vízkárelhárítási védelmi terv megrendelése  
      Előadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János 
 
Önkormányzatoknak kötelező a helyi katasztrófavédelemnek az ellátása, katasztrófavédelmi 
helyzeteknek a felszámolása, megelőzése. Ennek egyik része az, hogy a településnek rendelkezni 
kell vízkárelhárítási védelmi tervvel. Erről tavaly kaptak felhívást a járási hivataltól. Bekértek 
több árajánlatot is. Jelentős eltérések vannak. A Balaton-felvidéki Vízitársulat, mint itt a 
környékbeli vízelvezető rendszerek fenntartója, karbantartója adott egy árajánlatot. Kért a Varsás 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt-től is árajánlatot, tőlük kapták a legkedvezőbbet. Javasolja, 
hogy őket válasszák.  
 
Vajai Sándor 
 
Pár évvel ezelőtt volt olyan esőzés, ami problémát okozott, mivel nem megfelelő a csapadékvíz 
elvezetést. Ha a cég javasolja, hogy hova kell árkokat csinálni, akkor az meg lesz-e csinálva? 
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Tóbel János 
 
Ha lesz rá pénz, az az önkormányzat költsége lesz.  
 
Vajai Sándor 
 
A tervet kell megcsináltatni kötelezően, de kivitelezni már nem kell? 
 
Tóbel János 
 
Az önkormányzatnak a saját hatásköre mind döntés szempontjából, mind pénzügyi szempontból. 
Elvileg most, hogy folyik a megyei fejlesztési programoknak az elkészítése, már három 
egyeztetésen vannak túl, ezt bevették. Különböző fejlesztési programok lesznek. Hogy melyikbe 
lehet beleilleszteni, azt még nem látják.  
 
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:  
 

5/2014. (I.29.) Kt. határozat 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a település Vízkárelhárítási védelmi 
tervének elkészítésével 159.000 Ft + ÁFA díjazás 
ellenében a Varsás Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Bt-t (8315 Gyenesdiás, Gödörházy A. 
u. 60.) bízza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a terv elkészítésére 
vonatkozó szerződést a nyertes ajánlattevővel 
kösse meg és a szerződéskötéshez szükséges 
összeget a költségvetési rendelet soron következő 
módosításában szerepeltesse.  
 
Felelős:       polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
 
Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 17.36 órakor bezárja. 
 

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


