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Bevezetés 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91.§-a szerint az önkormányzat 4 évre szóló gazdasági programját 
36/2011.(III.31.) Ö. határozatával elfogadta. 
Az új Ötv. a 2011. CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 116.§-a 
szerint a továbbiakban is a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
 
A 2011-2014. évre elfogadott gazdasági program célkitűzéseinek megvalósításáról az 
alábbiak szerint számol be: 
 
 
Általános 
 
A község működőképességének megőrzése érdekében 2011-2014. években takarékos 
gazdálkodást folytattunk, melynek eredményeképpen az önkormányzat kötelező és önként 
vállalt feladatait elláttuk, de a 4 éves ciklus alatt jelentős szerkezeti változások történtek:  
 
1./ Az Önkormányzat a takarékosabb gazdálkodás, valamint pénzügyi helyzetének egyre 
kedvezőtlenebb alakulása miatt 2013. január 1. napjától az általános iskolai feladatok ellátását 
működtetésre átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, ezzel megszüntetve a 
2006. szeptember 1-jén 3 község közreműködésével létrejött Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulást. 
 
2./ A jogszabályi változások miatt 2013. január 1. napjától megszűnt a Halimba, Öcs, 
Taliándörögd Községek által fenntartott Körjegyzőség és Ajka, Halimba, Öcs önkormányzata 
feladatainak ellátását az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosítja, 
Halimba, Öcs önkormányzatának feladatait az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai 
Kirendeltsége látja el. 
 
3./ Az óvodai nevelés ellátásának kötelező feladatát 2012. augusztus 30. napjáig a Nyirád 
Község Önkormányzata gesztorságával oldottuk meg, 2012. augusztus 31-ével társult 
formában működött a Bakonyvölgye Óvoda, 2013. július 1. napjától pedig önálló 
intézményként a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde keretein belül oldja meg az 
Önkormányzat. 
 
Az önkormányzat működése 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására 2010. október 3. 
napján került sor. A település lakossága 9 képviselőjelölt közül választhatott, a 
törvénymódosítás következtében 6 képviselő kerülhetett a testületbe és a polgármester.  
 
2010. október 14-én megalakult a képviselő-testület.  
 
A 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén a képviselő-testület a jogszabályi 
előírásoknak eleget téve megválasztotta a 3 fős Ügyrendi Bizottságot. Az Ügyrendi bizottság 
feladatai közé tartozik a titkos szavazások lebonyolítása, esetleges fegyelmi eljárások 



lebonyolítása, a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, és a polgármester illetményének 
megállapítására is az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozásának megfelelően a 
képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálta a szervezeti és 
működési szabályzatát, elfogadta az önkormányzat gazdasági programját. A gazdasági 
program tartalmazza a 4 évre meghatározott tevékenységek anyagi hátterét, bevételeket, 
kiadásokat, a főbb működési mutatókat és fejlesztések tervét.  
 
Képviselő-testületi ülések megoszlása 

Képviselő-testületi ülések 
 2010. 2011. 2012. 
Testületi ülés: 13 12 11 
Rendkívüli: 4 7 7 
Közmeghallgatás: 1 1 1 
Határozat: 206 170 135 
Rendelet: 11 17 11 
 

Képviselő-testületi ülések 
 2013. 2014.08.31. Összesen: 
Testületi ülés: 18 6 60 
Rendkívüli: 7 1 26 
Közmeghallgatás: 1 0 4 
Határozat: 113 32 656 
Rendelet: 14 6 59 
 
A táblázatból látható, hogy a képviselő-testület ebben a ciklusban 656 határozatot hozott és 59 
rendeletet alkotott.  
 
 

1. A település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 
 
 
A település fekvése 
Halimba község Veszprém megyében, a Kisalföld és a Déli-Bakony találkozásánál fekszik. 
Határa lapos medence, részben a Déli-Bakony dombokká szelídült vidéke, melyet nyugaton a 
Balaton-hegy választ el a tágas Nyirádi-medencétől. Ajkától 13 km-re, Tapolcától 25 km-re 
terül el. A Balatontól való távolsága 32 km. 
 
Népesség: 
A település állandó lakosainak száma 2010.01.01-én: 1205 fő,   2011.01.01-én: 1194 fő,   
2012.01.01-én: 1195 fő,   2013.01.01-én: 1203 fő. 
 
Turisztikai szálláshelyek 
Falusi szállásadó: 1 fő. Turistaszálló: 1 működik. 
 



A település gazdasági helyzetét, az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit alapvetően 
meghatározza a népesség száma (helyi adók, feladatalapú állami támogatások), valamint a 
vállalkozások száma (iparűzési adó). 
 

2. A település gazdasági helyzete 
 
2.1. Vagyoni helyzet 
 
Az önkormányzat vagyonának alakulása: adatok eFt-ban 
 
Időpont 2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.12.31. 
Összeg 398 924 442 024 840 584 881 427 
 
Az Önkormányzat vagyona az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett, mely oka, hogy a 
sikeres vagyongazdálkodási politika kialakításával pályázati forrásokat igénybe véve, 
valamint saját önerőből fejlesztéseket tudott megvalósítani. 
 
2.2 A pénzügyi helyzet 
 
Az Önkormányzat 2012. évben a faluközpont felújításhoz 15 millió forint fejlesztési célú 
hitelt vett fel, a pályázat „előfinanszírozása” miatt, melyből adott évben 5 millió forintot 
törlesztett, a következő évben pedig a fennálló tartozás is kifizetésre került. 
2013. évben a működőképesség fenntartása érdekében az önkormányzat ÖNHIKI pályázatot 
nyújtott be az iparűzési adóalapban bekövetkező változás hatásainak kiküszöbölésére a BM-
hez. Az elnyert 11.300 eFt-ot működési kiadásokra fordítottuk. 
A Víziközmű Társulat megszűnésével a Társulat adósságát a Halimbai Önkormányzat vállalja 
át, melynek összeg kb. 13 millió forint lesz. 
 
2.3. A költségvetés szerkezete és alakulása 
 
Kiadások: 
 
A költségvetési kiadások alakulása adatok eFt-ban 
Megnevezés 2011 2012 2013 2014.I.félév 
Személyi juttatások 38 616 45 066 37 723 30 202 
Munkaadókat terhelő 
járulékok 9 314 11 110 9 376 7 206 
Dologi kiadások 33 934 46 243 39 183 20 231 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 9 468 9 727 8 332 2 623 
Támogatások 16 031 28 356 20 097 7 503 
Felhalmozási kiadások 56 624 220 015 32 780 6 289 
Finanszírozási kiadások 479 5 547 7 339   
Összesen 164 466 366 064 154 830 74 054 
 



A táblázat tartalmazza az önkormányzat és intézményei kiadásainak 4 évi alakulását. A 
személyi juttatások, és járulékaik változása az intézmények átszervezése miatti létszám 
változások miatt mutatják a hullámzást. A felhalmozási kiadások nagyfokú változása pedig a 
beruházások és felújítások kiadásainak a függvénye. 
 
Bevételek: 
 
A költségvetési bevételek alakulása adatok eFt-ban 
Megnevezés 2011 2012 2013 2014.I.félév 
Közhatalmi bevételek 68 491 54 974 29 199 12 865 
Intézményi működési 
bevételek 25 993 97 299 27 019 12 380 
Támogatásértékű bevételek 15 308 22 442 19 917 8 949 
Felhalmozási bevételek 25 911 139 670 50 917 20 000 
Kölcsönök visszatérülése 94 75 35 153 
Költségvetési támogatás 25 156 24 532 37 374 35 265 
Pénzmaradvány 
igénybevétele 37 509 34 475 22 941   
Finanszírozási bevételek 3 000 12 001 14 381   
Összesen 201 462 385 468 201 783 89 612 
 
2013. évben az állami támogatások feladat finanszírozás alapján kerülnek felosztásra az 
önkormányzatokhoz, ezt mutatja a közhatalmi bevételek és a költségvetési támogatás 
változása. A közhatalmi bevételek összegének csökkenése a befolyt gépjárműadó 60%-ának 
elvonásából, a működési bevételek csökkenése pedig a magánszemélyek kommunális 
adókedvezményéből, és az iparűzési adó csökkenéséből adódik. A felhalmozási bevételek 
mutatják az elnyert pályázatok összegét.  
 
2.4. Beruházások, felújítások: 
 
2011-2014. években az önkormányzat jelentős pályázati összegeket tudott fordítani a község, 
valamint az intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére a gazdasági program célkitűzéseit 
figyelembe véve. Az alábbiakban bemutatott beruházásokon kívül több jelentős kisebb 
pályázatban is részt vettünk: ilyenek az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 
programsorozat, az évente támogatott Tűzifa pályázat, melyből rászoruló családok téli tűzifa 
ellátását tudjuk támogatni, valamint ezen célcsoport számára részt vállalunk a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány EU élelmiszersegély program pályázatában. 
A községgazdálkodás és a zöldterület gazdálkodás feladatait a Munkaügyi Központ által 
nyújtott közfoglalkoztatási pályázatokkal oldjuk meg. 
 
 



 
2010-2014. évben megvalósult és folyamatban lévő beruházások, felújítások: adatok eFt-ban 
 

Megnevezés Pályázat 
Támogatási 

összeg Önrész Cél Szakasz 

Művelődési ház IKSZT 53 295 225 13 372 677 
Művelődési ház felújítása, hangtechnikai, ügyviteli, egyéb 
gépek, berendezések, eszközbeszerzés lezárt 

  UMVP 14 405 257 3 889 419 Művelődési ház kerítés, udvar kialakítása lezárt 
  LEADER 2 566 510 692 958 asztal, szék, bútorzat vásárlása, kamera rendszer kiépítése lezárt 
  TÁMOP 5 000 000   befőző automata, 2013-2014. évi programok folyamatban 
  LEADER 670 000 850 900 Hasítógép vásárlás lezárt 

Község KDOP 267 513 290 
111 389 

700 Szennyvíz beruházás lezárt 
  UMVP 12 673 788 7 675 134 Faluközpont: buszváró, üzlethelyiségek, tér kialakítás lezárt 
  BM 6 691 376 0 Ifjúság u. aszfaltozás folyamatban 
  saját   2 760 000 12 víziközmű/csatorna rákötés lezárt 
  BM 11 300 000 0 ÖNHIKI pályázat - működési célú felhasználás lezárt 
Óvoda, Óvoda-
konyha BM 26 042 000 327 Óvoda-konyha felújítás eszközbeszerzés folyamatban 
  BM 13 308 624 0 Óvoda és konyha külső szigetelése, bútor, eszköz beszerzések folyamatban 

  saját   2 458 000 
Óvoda és konyha pótmunkák, vízjogi engedélyezési terv, tűzi-
víz hálózat kialakítása folyamatban 

 
 
 



3. A gazdasági program megvalósulása 
 
3.1. Ipar 
 
A helyi vállalkozók közvetve-közvetlenül elősegítik a település fejlődését, munkahelyet 
teremtenek, adóbevételekhez juttatják az önkormányzatot. 
Lehetőséget biztosítottunk a részükre, hogy az önkormányzat honlapján népszerűsítsék, 
ismertessék tevékenységüket. 
Az iparűzési adó, és a gépjárműadó bevételeinkben jelentős kiesést jelentett a Bauxit bánya 
megszűnése, mely jelentős adózónk volt az elmúlt években. 
 
3.2. Idegenforgalom 
 
Az idegenforgalom nagy kitörési lehetőséget jelent a község ismertségében, ehhez az 
önkormányzat is igyekezett kihasználni a település kedvező adottságait, valamint turisztika 
fejlesztéseket is hajtottunk végre. Az Emlékház folyamatos fejlesztése, népszerűsítése, 
prospektusok, ismeretterjesztő kiadványok kiadásával, különféle rendezvényeken történő 
megjelenéssel (vásárok, Művészetek Völgye) jelentős ismertséget hozott a falu közösségének. 
A község arculatának kialakítása (művelődési ház, buszváró) is fontos az idegenforgalmi 
megítélésünk szempontjából. 
Az önkormányzat turisztikai fejlesztésének számos, a helyi gazdaságot befolyásoló, élénkítő 
hatása van. Ennek hatására alakította ki a PAKSA Kft, a tulajdonában lévő kihasználatlan 
irodaházból az Ezüstfenyő Turistaszállót, a vendégéjszakák száma eléri az évi 2000 főt. 
Szolgáltatásait csomagban kínálja az érdeklődőknek. Ennek köszönhetően 2 család 
foglalkozik Falusi vendégasztal szolgáltatással, ebből az egyik bemutató méhészetet is 
működtet. Helyi kovácsmester és ló tulajdonosok is bevonásra kerülnek az egyes csoportok 
igényeinek kiszolgálásában. 
Saját erőből, valamint pályázati forrásokból (pl. TÁMOP) folyamatos kulturális és egyéb 
programokat igyekeztük biztosítani a tágabb közösség számára is – ezeket megjelentettük az 
önkormányzat honlapján, újságban, valamint népszerűsítő plakátokon is. 
 
3.3. Infrastruktúra 
 
Az önkormányzata fontos célkitűzése volt a szennyvíz csatorna beruházás megvalósítása, 
mely több költségvetési évet érintő beruházásként zajlott le. Az idei évben szűnik meg a 
Viziközmű Társulat, melynek fennmaradó adósság állományát kb. 13 millió forint az 
Önkormányzat veszi át. A csatorna beruházás után a közúthálózat helyreállítása megtörtént, 
de egy pár út felújításra szorul. A falun átmentő Kossuth utca teljes aszfaltozásra került, 
jelenleg pedig az Ifjúság utca teljes burkolása zajlik. 
A község teljes részében vezetékes telefonhálózat, gáz, víz, szennyvíz, villamos energia, 
közvilágítás, internet, kábel televízió szolgáltatás igénybevételi lehetőség áll a lakosság 
rendelkezésére. 
A Művelődési házban és a könyvtárban lehetőség nyílik az informatikai eszközök 
igénybevételére, internet hozzáférésre. 
 
 
 



3.4. Foglalkoztatás 
 
A munkahelyteremtés feltételeinek biztosítása fontos a település életében, kiemelkedő 
szerepet játszik az önkormányzat tevékenységében a helyi vállalkozások fejlesztése, 
letelepítésének ösztönzése, a köztisztviselői, közalkalmazottai, és egyéb munkavállalói helyek 
megtartása. 
A ciklus alatt az önkormányzat a munkaügyi központ által biztosított forrásokat kihasználva 
folyamatosan pályázott a közmunka programokra. Ez lehetővé tette a foglalkoztatottak 
számának emelkedését, ezáltal a munkanélküliség csökkentését – valamint az önkormányzat 
számára is előnyökkel jár, mivel kevesebb anyagi ráfordítással tudtuk biztosítani a közcélú és 
a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. 
 
3.5. Pályázatok 
 
A fenti táblázatból látszik, hogy az önkormányzat igyekezett a megnyíló pályázati forrásokat 
kihasználni, ezáltal a gazdasági programban meghatározott település fejlesztési célokat 
elérni. Megvalósult településfejlesztési célok: 

- szennyvízcsatorna kiépítése 
- turisztikai területek fejlesztése (Emlékház) 
- közúthálózat, járda felújítás 
- faluközpont képének fejlesztése 
- középületek környezetének rendezése 
- Művelődési ház rekonstrukciója 
- Óvoda, óvoda-konyha teljes felújítása 

 
3.6. Adópolitika célkitűzéseinek megvalósítása 
 

2011 és 2014 évben a helyi adók az alábbiak szerint alakultak 

 

Bevétel 

adónem 2011 2012 2013 2014 I. fél év 

Helyi 
iparűzésiadó 36.705.524,_Ft 27.110.488,-Ft 22.257.003,-Ft 9.943.450,-Ft 

Gépjárműadó 10.924.878,- Ft 10.339.983,-Ft 

4.298.980,-Ft 
(kincstárnak 

utalva: 
6.448.472,- Ft) 

2.230.698,- Ft 
(kincstárnak 

utalva:3.346.046,-
Ft 

Magánszemélyek 
kommunálisadója 3.412.113,-Ft 3.245.272,-Ft 2.175.153,-Ft 338.984,-Ft 

Beszedett 
idegenforgalmi 

adó 
224.000,-Ft 134.600,-Ft 208.000,-Ft 199.400,-Ft 



Vállalkozók 
kommunálisadója 47.600,- Ft 14.400,-Ft 0 - 

Talajterhelési díj - - - 103.100,-Ft 

pótlék 259.515,- Ft 232.389,-Ft 596.426,- 55.810,-Ft 

Összes bevétel 51.573.630,- Ft 41.077.132,-Ft 29.535.562,- Ft 12.871.442.-Ft 

 

Adózók száma 

adónem 2011 2012 2013 2014 I. fél év 

Helyi 
iparűzésiadó 80 86 89 85 

Gépjárműadó 323 322 330 324 

Magánszemélyek 
kommunálisadója 434 432 303 

429 fő( 
mentességben 

részesül: 269 fő) 

Beszedett 
idegenforgalmi 

adó 
2 2 2 2 

Vállalkozók 
kommunálisadója 36 17 11  

pótlék 387 393 412  

 

Halimba község Önkormányzat illetékességi területén képviselőtestületi rendeletben elrendelt 
helyi adók a helyi iparűzési adó, a magánszemélyek kommunális adója, beszedett 
idegenforgalmi adó, (2011. január 1. napjától a vállalkozók kommunális adója törvényi 
rendelkezés miatt megszűnt, tehát a vállalkozók kommunálisadójának bevétele csak 
hátralékból adódik.) Ezeknek az adóknak a mértékét a helyi adó tv. –ben meghatározott 
keretek között a képviselő testület határozta meg. 

A gépjárműadó az 1991. évi LXXXII tv –ben meghatározott adó, mértékét a törvény 
szabályozza, nem helyi adó, de a helyileg kell beszedni és 2012. december 31-ig teljesen a 
helyi költségvetés részét képezte. 2013. január 1. napjától a bevétel 40%-ával rendelkezhet az 
Önkormányzat 60% -a az Államkincstár javára kerül átutalásra. 

Az adók nem határidőre történő befizetéséből keletkező az adóhatóságnál maradó bevétel a 
késedelmi pótlék. 

A késedelmi pótlék mértéke naptári naponként a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

 



A helyi adókból befolyt bevételek az önkormányzat költségvetésének részét képezik, a 
költségvetésben meghatározott kötelezettségekre és célokra kerül felhasználásra, melynek 
részletezése a kiadások alakulásánál megtalálható. 

 
4. Közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok: 

 
4.1. Településfejlesztés, településrendezés 
 
Fontos célkitűzés volt, melyet sikerült megvalósítani, hogy a képviselő-testületi ciklusban az 
önkormányzat vagyona ne csökkenjen, csak olyan fejlesztéseket vállaljon melyeket működése 
során zökkenőmentesen finanszírozni tud. 
A település fejlesztés a község számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása 
mellett történt – folyamatos kapcsolattartással biztosítottuk a lakosság számára a település 
fejlődésének, célkitűzéseinek megismerését. 
 
4.2. Településüzemeltetés 
 
A kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik a településüzemeltetés, ezen belül: 
 
köztemetők fenntartása 
Az önkormányzat gondoskodott a köztemető üzemeltetéséről, megfelelő színvonalon 
tartásáról. 
 
közvilágítás 
A községben, mint kötelezően ellátandó feladatként biztosítottuk a megfelelő színvonalú 
közvilágítás rendelkezésre állását. 
 
helyi közutak, közterületek fenntartása 
Fenntartásuk a mindennapi feladatok közé sorolható. Fejlesztésüket, felújításukat, 
állapotuknak megőrzését saját, valamint pályázati úton is igyekeztük biztosítani. 
 
4.3. Egészségügyi ellátás 
 
A képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatás a gazdasági programja alatt a 
következőképpen biztosította: 
- a háziorvosi ellátást saját tulajdonú orvosi rendelőben, helyileg, magánpraxissal 
- védőnői szolgáltatás OEP finanszírozással – önkormányzat által történő foglalkoztatással 
- háziorvosi ügyelet az ajkai Magyar Imre Kórházzal kötött feladat-ellátási szerződés alapján 
- fogászati alapellátás feladat-ellátási szerződés alapján ajkai fogorvosi körzetben. 
 
4.4. Óvodai ellátás 
 
A gazdasági program elfogadásakor az óvodai nevelést Nyirád Község Önkormányzata 
gesztorságával társulásban biztosította az önkormányzat. 2012. augusztus 31-ével társult 
formában működött a Bakonyvölgye Óvoda Kislőd község gesztorságával, 2013. július 1. 



napjától pedig önálló intézményként a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde keretein 
belül oldja meg ezt a kötelező feladatot. 
 
4.5. Kulturális szolgáltatás 
 
A községben kultúrházat, nyilvános könyvtárat tartunk fenn, ahol lehetőség van informatikai 
eszközök, internet használatára, a szervezett programokon való részvételre. 
 
4.6. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
 
Az önkormányzat kötelező és önként vállal feladatként is biztosít szociális ellátásokat, 
szolgáltatásokat: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás (társulásban), 
családsegítés. 
 
Halimba helyi rendeletei a szociális ellátásokról ill. a gyermekvédelemről 2010-2014-ben 

Az önkormányzat Képviselő-testülete évente legalább egy alkalommal felülvizsgálta a helyi 
szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.  

2009 évtől kezdődően a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2009. 
(III.30.) önkormányzati rendelet szabályozta a szociális ellátások rendszerét. E rendelet 
módosításra került 2010 évben a 6/2010 (VI.28) önkormányzati rendelettel, 2011 évben a 
10/2011 (IV.29) és a 14/2011 (XI.7.), valamint a 2/2012 (I.31) önkormányzati rendelettel 
módosult. A módosítás oka az 1993. évi III. törvény módosulása. 

2013. évben a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
14/2013 (XII. 20) önkormányzati rendelet lépett hatályba:  

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, amely több területen jelentősen módosította az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseit, 
amelyek 2014. január 1. nappal lépnek hatályba. Megszünteti az Szt-ben ez idáig szabályozott 
átmeneti és temetési segélyeket, valamint a Gyvt-ben meghatározott rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást és ezeket egy közös segélyezési formává vonja össze: bevezeti az 
önkormányzati segélyt. Ezzel összefüggésben kötelezően előírta az önkormányzatok számára, 
hogy legkésőbb 2013. december 31-éig alkossák meg a segély megállapításának, 
folyósításának szabályairól szóló rendeletüket.  

Továbbá fenti jogszabályváltozás következtében jelenleg a jegyző hatáskörébe utalt, az Szt. 
50. § (3) bekezdésében meghatározott, méltányossági közgyógyellátás megállapítása 2014. 
január 1. naptól a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. Mindezt 
figyelembe véve szükségessé vált a korábban megalkotott rendeletek felülvizsgálata és 
aktualizálása. A felülvizsgálat a központi jogszabályváltozásoknak megfelelő rendelkezések 
mellett, minden esetben kiterjedt a rendeletek gyakorlati alkalmazása során felmerült 
problémák kiküszöbölésére (a rugalmasabb és gyorsabb ügyintézés és döntés miatt a 
képviselő-testület hatáskörét célszerű a polgármesterre átruházni az önkormányzati segély és 
a méltányossági közgyógyellátás esetében is), a támogatások áttekinthetőbb és igazságosabb 
rendszerének (egységes és konkrét összegben meghatározott segélyek, az indokoltság 
szigorúbb meghatározása és vizsgálata) megalkotása mellett, valamint az Szt. által biztosított 



szabályozási keretek szélesebb körű bevezetése (az aktív korúak ellátása és a lakásfenntartási 
támogatás megállapítása esetén a lakókörnyezet rendezettségének előírása szükséges 
esetekben). Továbbá 2013. július 1. naptól a képviselő-testület döntését követően a Térségi 
Családsegítő és Gondozási Központ intézmény átalakult és létrejött a – főként szakosított 
szociális ellátást és egyes alapszolgáltatásokat biztosító- Szociális Szolgáltató és Gondozási 
Központ, valamint a megállapodás alapján térségi feladatokat is ellátó, - szociális 
alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó – Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat. Ez az önkormányzati rendeleteket is érintette, amely eddig nem 
került módosításra.  

Fentieken túl a korábbi rendeletek módosítása helyett új szerkezeti felépítésű két rendelet 
megalkotását az alábbiak indokolták: A Gyvt-ben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás megszűnését követően nem volt indokolt fenntartani a gyermekvédelmi ellátások 
külön szabályozását, hiszen így, az már csak gyermekjóléti alapellátásokat tartalmazott volna.  
Az egységesített szabályozás miatt célszerűbb a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátások megállapításának és folyósításának feltételeit egy rendeletben megállapítani. 
Továbbá az Szt. és a Gyvt. valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet figyelembe vételével 
minden évben felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások intézményi térítési díját. Ehhez minden év márciusában a rendeleteket módosítani 
kellett, ami egy idő után nehezen kezelhetővé tette az alkalmazást, így indokolt a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételének szabályait 
valamint a fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozni.  

Szociális étkeztetés térítési díjakról szóló rendeletek 2010-2014 

3/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a térítési díjakról, amely a szociális étkeztetés 
intézményi térítési díját 327,- Ft/adagban, a kiszállítás díját 50,- Ft-ban határozza meg.  

3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet a térítési díjakról, amely a szociális étkeztetés 
intézményi térítési díját 335,- Ft/adagban, a kiszállítás esetén 385,- Ft/ adagban határozza 
meg. 

6/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet a térítési díjakról, amely a szociális étkeztetés 
intézményi térítési díját 335,- Ft/adagban, a kiszállítás esetén 385,- Ft/ adagban határozza 
meg. 

3/2014. (III.17.) önkormányzati rendelet a térítési díjakról, amely a szociális étkeztetés 
intézményi térítési díját 470,- Ft/adagban határozza meg. 

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

Az önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezelte a gyermek-és ifjúságvédelmi 
feladatokat. Támogatta az Ifjúsági Klubot, illetve minden olyan programot, rendezvényt, 
amely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja. Közösségi 
teret biztosít a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport programok 
számára.  

Halimba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (VIII.31.) a gyermekjóléti 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelete 2014. január 1. napján veszítette hatályát. Helyébe 
a 14/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet lépett .  



 
4.7. Lakás és helyiséggazdálkodás 
 
Fontos célkitűzésként az önkormányzati vagyon állagának megőrzése érdekében felújításra 
kerültek a faluközpont üzlethelyiségei. Az önkormányzat ingatlanaira bekötésre került a 
szennyvízcsatorna. Igyekeztünk a nem lakáscélú helyiségek kihasználtságát biztosítani. 
 
4.8. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
 
A helyi önkormányzat óvja és védi a környezetet és a természetet, biztosítja az egészséges 
ivóvíz ellátás szolgáltatását (DRV Zrt), valamint a szennyvíz-elvezetést (Bakonykarszt Zrt). 
 
4.9. Közfoglalkoztatás 
 
A ciklus alatt az önkormányzat a munkaügyi központ által biztosított forrásokat kihasználva 
folyamatosan pályázott a közmunka programokra. Ez lehetővé tette a foglalkoztatottak 
számának emelkedését, ezáltal a munkanélküliség csökkentését – valamint az önkormányzat 
számára is előnyökkel jár, mivel kevesebb anyagi ráfordítással tudtuk biztosítani a közcélú és 
a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. 
 
2010 évben a Munkaügyi Központ támogatásával 10 fő vett részt közfoglalkoztatásban. A 
támogatás összege összesen 2.455.429 Ft  

 

Időszak Közfoglalkoztatottak 
száma 

(Fő) 

Támogatás 
mértéke 

(%) 

1 főre jutó 
havi 

bérköltség 

(Ft) 

Támogatás 
összege 

(Ft) 

2010.03.02.-
2010.06.01 

1  70 65.342  196.161  

2010.05.03.-
2010.08.02. 

1  70 65.342  198.996  

2010.06.17.-
2010.09.16. 

4  90 84.011  1.008.140  

1010.09.01.-
2010.11.30. 

4 90 84.011  1.052.132  

 

2011 évben összesen 6 alkalommal került benyújtásra kérelem a Munkaügyi Központhoz. 22 
fő foglalkoztatására került sor. A támogatás összege: 3.631.562 Ft  

 

 



Időszak Közfoglalkoztatottak 
száma 

(Fő) 

Támogatás 
mértéke 

(%) 

1 főre jutó 
havi 

bérköltség 

(Ft) 

Támogatás 
összege 

(Ft) 

2011.01.01.-
2011.01.28 

1  95 88.530  168.206  

2011.03.16.-
2011.07.13. 

5 95 44.265  839.730  

2011.03.16.-
2011.12.31. 

1 70 88.530  592.766  

1011.09.15.-
2011.11.14. 

12 95 44.265  1.723.560  

2011.10.01.-
2011.11.30. 

1 95 88.530  122.920  

1011.12.01.-
2012.01.31. 

2 95 48.521  184.380  

 

2012 évben a közfoglalkoztatottak száma 6 fő, a támogatás összege összesen: 846.811 Ft 

 

Időszak Közfoglalkoztatottak 
száma 

(Fő) 

Támogatás 
mértéke 

(%) 

1 főre jutó 
havi 

bérköltség 

(Ft) 

Támogatás 
összege 

(Ft) 

2012.12.06.-
2013.02.28 

5  85 53.850  660.541  

2012.12.28.-
2013.03.31. 

1 100 53.850  186.270  

 

2013 évben a közfoglalkoztatottak száma 19 fő. A támogatás összege: 2.405.409 Ft  

 

Időszak Közfoglalkoztatottak 
száma 

(Fő) 

Támogatás 
mértéke 

(%) 

1 főre jutó 
havi 

bérköltség 

(Ft) 

Támogatás 
összege 

(Ft) 

2013.03.01.- 5 70 64.269  674.835  



2013.05.31 

2013.03.19.-
2013.05.31. 

1 70 64.269  109.259  

2013.08.15.-
2013.11.15. 

3 70 56.625 414.249  

1013.10.01.-
2013.11.30. 

7 100 56.625  899.766  

 

2014 augusztus 31. napjáig  közfoglalkoztatás keretében 26 álláshelyet biztosított az 
önkormányzat. A támogatás összege: 5.659.843 Ft  

 

Időszak Közfoglalkoztatottak 
száma 

(Fő) 

Támogatás 
mértéke 

(%) 

1 főre jutó 
havi 

bérköltség 

(Ft) 

Támogatás 
összege 

(Ft) 

2013.11.01.-
2014.04.30. 

1 100 85.693  514.158  

2013.12.01.-
2014.04.30. 

1 100 64.269  321.345  

2013.12.31.-
2014.04.30. 

1 100 85.693 346.667  

2014.01.01.-
2014.04.30. 

2 100 85.693  685.544  

2014.03.01.-
2014.04.30. 

3 100 85.693  526.416  

2014.05.06.-
2014.07.30. 

9 85 85.693  1.923.345 

2014.08.01.-
2014.09.30. 

9 85 85.693 1.342.368  

 

A közfoglalkoztatás keretében, az Ajkai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége jóvoltából 3 
fő részére 3 hónapig tartó alapkompetencia fejlesztő tanfolyamot tudtunk biztosítani.  

TÁMOP pályázatok:  

Halimba Község Önkormányzata TÁMOP pályázatok keretében is foglalkoztatott 
munkanélküli helyi lakosokat. A foglalkoztatás célja az idősebb munkanélküliek 
visszaemelése a munka világába, ezáltal a 40 év szolgálati jogviszony megszerzését is 



támogatta. A fiatal, pályakezdő, munkatapasztalattal nem rendelkező munkanélküliek 
támogatására, foglalkoztatására is sor került.  

1. TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért” program, melynek célja az 50 év feletti aktív korú munkanélküliek 
visszaemelése a munka világába. A programban résztvevők száma: 1fő  

A program időtartama: 2011.09.01.-2012.08.31. A támogatás mértéke: 100% a foglalkoztatás 
első három hónapjában, 50% a foglalkoztatás második három hónapjában, és 100%-os 
járuléktámogatás a program utolsó három hónapjában.  

A program teljes időtartamára járó támogatás összesen: 468.000 Ft  

2. TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért” program, melynek célja a pályakezdők bevezetése a munka világába, 
munkatapasztalat szerzés elősegítése.  

A program időtartama: 2011.09.01.-2012.02.28. A támogatás mértéke: 70% A program teljes 
időtartamára járó támogatás összesen: 516.898  Ft. A programban 1 fő vett részt. 

3. TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért” program, melynek célja az 50 év feletti aktív korú munkanélküliek 
visszaemelése a munka világába. A programban résztvevők száma: 1fő  

A program időtartama: 2011.12.01.-2012.11.30. A támogatás mértéke: 100% a foglalkoztatás 
első három hónapjában, 50% a foglalkoztatás második három hónapjában, és 100%-os 
járuléktámogatás a program utolsó három hónapjában.  

A program teljes időtartamára járó támogatás összesen: 817.800 Ft  

4. TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért” program, melynek célja a 8 általános iskolát végzettek munkatapasztalat 
szerzése és továbbfoglalkoztatása.  

A program időtartama: 2011.12.15.-2012.03.13 A támogatás mértéke: 100% A program teljes 
időtartamára járó támogatás összesen: 292.676 Ft. A programban 1 fő vett részt.  

 5. TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért” program, melynek célja 50 év feletti munkanélküli aktív korú 
munkavállalók visszasegítése a munka világába. A program időtartama: 2013.06.17.-
2014.06.16. A támogatás mértéke: 100% a foglalkoztatás első három hónapjában, 50% a 
foglalkoztatás második három hónapjában, és 100%-os járuléktámogatás a program utolsó 
három hónapjában.  

A program teljes időtartamára járó támogatás összesen: 843.459 Ft.  

A program a munkavállaló felmondásával meghiúsult 2013. október 15. napjával.  

6. TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért” program, melynek célja a nők 40 éves szolgálati viszonyának 
megszerzésének elősegítése. A program időtartama: 2013.12.05.-2014.02.26. A támogatás 
mértéke: 100%. A program teljes időtartamára járó támogatás összesen: 319.537 Ft.  

A program sikeres volt, a programban résztvevő 1 fő munkavállaló nyugdíjazása megtörtént.   



7. TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért” program, melynek célja a nők 40 éves szolgálati viszonyának 
megszerzésének elősegítése. A program időtartama: 2014.04.15.-2015.04.14. A támogatás 
mértéke: 100%. A program teljes időtartamára járó támogatás összesen: 916.740 Ft.  

Nyári diákmunka 2013-2014 

Az Ajkai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége jóvoltából 2013.07.01-2013.08.31 között 
összesen 7, 16-25 év közötti nappali tagozatos diák részére tudtunk nyári munkát biztosítani. 
A támogatás mértéke 100% volt, a program teljes időtartamára járó támogatás összesen: 
1.372.000 Ft.  

2014.07.07.-2014.08.31. között ismét lehetőség nyílt 2, 16-25 év közötti nappali tagozatos 
diák részére tudtunk nyári munkát biztosítani. A támogatás mértéke 100% volt, a program 
teljes időtartamára járó támogatás összesen: 278.022 Ft.  

4.10. Nemzetiségi ügyek 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzetiség jogok 
érvényesülését. 
 
4.11. Közbiztonság 
 
A helyi közbiztonsági feladatok ellátása és színvonalának javítása érdekében az 
önkormányzat támogatta a közbiztonság növelését elősegítő programok, tájékoztatók 
szervezését, a polgárőrség működését, folyamatosan tartja a kapcsolatot a helyi körzeti 
megbízottal és a rendőrséggel. Térfigyelő kamerákat telepítettünk az iskola udvarra, a 
Művelődési Ház udvarára, valamint a faluközpontba. 
 
4.12. Hulladékgazdálkodás 
 
A köztisztaság és település tisztaság biztosítása érdekében az önkormányzat gondoskodik a 
kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, lehetőség van a községben a 
szelektív hulladékgyűjtésre, folyamatos a köztemetőből történő szemét elszállítása. Az 
önkormányzati ingatlanokon keletkező zöld hulladékot komposztáljuk, a keletkező 
komposztot használjuk a Gyógynövény Tankertben, valamint a közterületi ágyások tápanyag 
utánpótlására is. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem Önöket, hogy a 2011-2014 évekre szóló gazdasági programról szóló beszámolót 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Halimba, 2014. szeptember 3. 
 
            Tóbel János 
            polgármester 
 


