
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1 -25 / 2011.                 

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 29-én tartott 
ülésérıl.                                    
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége,  Halimba 
Jelen vannak:  a./  Képviselı-testületi tagok: 

Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, dr. Katona Éva Rozália 
(ülés közben érkezett), Kovácsné Véber Eszter, Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé 
Szijártó Margit képviselık 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı.  
   
Lakosság részérıl:  1  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a halimbai 7 tagú képviselı-testület 6 tagja jelen van, így a testület 
határozatképes. Az ülést megnyitja.  Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására. 
Javasolja, hogy a meghívóban megjelölt ötödik napirendi pontot tárgyalják elıször az elıkészítı 
munkákra tekintettel. 

N A P I R E N D 
 
1./ A Körjegyzıség fenntartásáról szóló megállapodás és alapító okirat megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III.negyedévi teljesítésérıl 
    Elıadó: Tóbel János polgármester    
3./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
4./  Az Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
5./ A 2012. évi ivóvíz- és szennyvízdíjakról szóló rendelet elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
6./ Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
     a.)  Közoktatási intézmény nyirádi óvoda tagintézmény maximális csoportlétszám emelés 
     b.)  Iskolai közétkeztetés megvitatása 
     c.)  Ingatlan értékesítés megvitatása 
     d.)  Vezetékes telefonszolgáltatás átalakításának megvitatása 
     e.)  Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról 
7./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
8./ Közalkalmazott szociális juttatásáról döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
9./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn  körjegyzı 
10./ Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn  körjegyzı 
 
A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 



N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 
 

1./ A Körjegyzıség fenntartásáról szóló megállapodás és alapító okirat megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a taliándörögdi polgármester 
úrral tárgyalt a Körjegyzıség fenntartásával kapcsolatos kérdésekrıl. Az a kérésük, hogy az 
önkormányzatokról szóló új törvény megjelenése utáni szükséges változások miatt vizsgálják felül 
majd a megállapodást. Ezt mindenképpen meg kell tenni a törvényváltozások miatt. Kérésük még, 
hogy ha a járások kialakítása következtében ismét átszervezésre kerülne esetleg sor, ez esetben a 
mostani dolgozókat esetlegesen érintı kötelezettség pénzügyi vonzata Taliándörögdöt ne érintse. 
Véleménye szerint, ha erre jövı évben kerülne sor, úgy nem is indokolt, de ha késıbb lenne, akkor 
újra kellene tárgyalni. Elmondja még, hogy megbeszélést folytattak Ékes József országgyőlési 
képviselıvel néhány polgármestertársával. A képviselı úrnak elmondták a körjegyzıség bıvítési 
tervére vonatkozó elképzeléseket és tájékoztatást kértek a várható törvénymódosításokról, járási 
rendszerrıl is, amelyek a három községet érintik. A képviselı úr arról tájékoztatott, hogy jelenleg 
az önkormányzati törvénymódosítás tervezetének két módozata van. Az egyik szerint a kialakítandó 
járások határain belül lehet majd közös hivatalt alakítani, a másik szerint, ahol már mőködı 
körjegyzıség van és a járási határokat átlépik, ott maradhatnának így. Még nem lehet tudni, melyik 
változatot fogadják el. Véleménye szerint, ha jó mőködı hivatalok vannak, ott célszerő lenne 
meghagyni a kialakult rendszert. Amennyiben mégsem így lesz, újra kell tárgyalni ezt a 
megállapodást is, mivel várhatóan Taliándörögd a tapolcai járásba kerül, Halimba és Öcs pedig 
talán az ajkaiba. Még az sem ismert, hol és milyen járások lesznek. Sok bizonytalansági körülmény 
van, melyek megnehezítik a tervezést. Javasolja, hogy most fogadják el a megállapodást és az 
alapító okirat tervezetet. A törvény megjelenése után pedig jövıre vizsgálják majd felül. 
Kéri, hogy akiknek kérdése hozzászólása van, tegye meg azt.  
 
Hozzászólások: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a tervezetrıl taliándörögdi polgármester úrral, 
Kajdi Istvánnal egyeztetett, akinek volt néhány javaslata. Kérte, hogy egy vezetékes telefonvonal 
költségét a körjegyzıségi költségek közé vegyenek be, hasonlóan az öcsi Faluház telefonjához. 
Taliándörögd Község Önkormányzata kérte, hogy az ottani hivatalban mőködjön kirendeltség, 2 fı 
dolgozóval. Egyik igazgatási elıadó, anyakönyvvezetı, a másik adóügyi elıadó, de a költségvetést is 
intézni fogja. A tervezetet megküldte a Kormányhivatal törvényességi ellenırzési tanácsadójának is, 
aki megfelelınek találta. Azonban a közeljövıben várható önkormányzatokról szóló törvény 
módosítása miatt jövıre biztosan felül kell vizsgálni, mivel a törvénnyel ellentétes megállapodás 
nem lehet. A tervezet már korábban elkészült, azonban elıterjesztésével eddig vártak, mivel ısszel 
azt az információt hallották, hogy október vége felé megjelenik a törvénymódosítás. Nemrégiben 
megjelent hírek szerint december végén fogadja el az országgyőlés az önkormányzati törvényt.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

148/2011.(XI.29.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek 
Körjegyzısége fenntartásáról szóló megállapodást 2012. január 1-i hatállyal elfogadja – az 
elıterjesztés szerint. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg, a megállapodást írja alá. 
Felelıs: Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 

 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 



Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

149/2011.(XI.29.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek 
Körjegyzısége alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezető alapító okiratot 
elfogadja – az elıterjesztés szerint;   
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg, a megállapodást írja alá. 
Felelıs: Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 

 
(dr. Katona Éva Rozália képviselı a testület ülésére megérkezett.) 
 
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III.negyedévi teljesítésérıl 
    Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az anyagot kiküldték a képviselıknek, mely a 
szeptember 30-i pénzügyi helyzetet jelenti. Javasolja, hogy fogadják el a beszámolót. Kéri a 
képviselıket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. 
 
Kérdés: 
Csipszer András alpolgármester kérdezi, hogy az iparőzési adó bevétel eddig 26 M Ft, várható-e 
még plusz bevétel. 
 
Válasz: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy van olyan adózó, mely a naptári évtıl eltérı 
gazdasági év szerint mőködik, ez esetben még történik várhatóan befizetés, és december 20-ig 
szükséges az éves adófeltöltést megtenni, akkor is lehet még bevétel. Sajnos az elızı évben inkább 
a visszaigénylés volt a jellemzı decemberben. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

150/2011.(XI.29.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az Önkormányzat 2011.évi 
költségvetésének I-III.negyedévi teljesítésérıl készített beszámolót  - az elıterjesztés szerint. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester, Határidı: folyamatos.   

 
3./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a költségvetési koncepció egy tervezet, mely a központi  
költségvetési törvény elfogadása elıtti rendelkezésre álló és becsült adatokkal készült. Emiatt 
semmiképpen nem tekinthetı konkrétnak, sok bizonytalansági elemet tartalmaz. A 
polgármestereknek tartott tájékoztatókon, fórumokon is elhangozott, hogy jövıre több új 
szabályozással kell számolni. Például az iskolák államosítása is több kérdést vet fel, a halimbai 
iskolát, iskolaépületet is érinti biztosan. Javasolja, hogy ebben a tervezett formában fogadják el a 
koncepciót és januárban a költségvetés tervezésekor térjenek vissza a konkrét adatokra. Kéri a 
képviselık véleményét.  
 
Kérdés: 



Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy a fiatalok lakásépítési támogatása, vagy hitele be lesz-e majd 
tervezve. Javasolja, hogy a helyi lakosokat így támogassák, kéri a képviselıket, hogy gondolják át a 
javaslatot. Kérdezi még, hogy a helyi kábeltévén lehetne-e közvetíteni a testületi üléseket.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy korábbi években minden évben egy millió forintot 
terveztek be és osztottak szét lakásépítésre, vásárlásra kölcsön formájában, 100-200eFt-onként. 
Amikor az önkormányzat kialakította az új utcát az építési telkekkel, annak költségeire fordították a 
felhasználható pénzeszközt. Azért döntött akkor így az önkormányzat, mert sokkal nagyobb 
támogatást jelent a fiataloknak, építkezıknek, ha közmővesített telket alakítanak ki és azt a 
bekerülési áron és nem magas piaci áron értékesíti az önkormányzat, mintha kétszázezer 
forintonként kölcsönt ad.  Ezzel az önkormányzat mintegy 13 millió Ft-ot költött eddig az új utca 
kialakítására.  A lakásfelújításhoz kapcsolódik még, hogy bontott, a felújítások során visszamaradt 
anyagot is értékesítenek a helyi lakosoknak, de néha az önkormányzatnak is kell ilyen a 
javításokhoz. A költségvetés készítésekor és annak végrehajtásakor legfontosabb, hogy a megkezdett 
beruházásokat finanszírozni tudják. A beruházások a község fejlesztését szolgálják, azért kezdtek 
bele, mert az önrészbıl csak az áfát kell megfizetni, így általában a teljes beruházási költség 75 %-át 
megkaphatják a pályázati támogatásból, ez mind itt marad a faluban. Szerinte 2013-ig be kellene 
fejezni a nagyberuházásokat. Mindezen szempontot is mérlegelni kell a koncepció és a költségvetés 
tervezésekor. Azt is meg kel vizsgálni, milyen saját bevételi lehetıség van, hogyan lehet a saját 
bevételeket növelni.  
 
Hozzászólások: 
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint is támogatni kell a fiatalokat, 
ez egyértelmő dolog, de meg kell tudni mondani, hogy honnan vegyék hozzá a bevételi forrásokat. 
Ugyanez igaz a kábeltévére is. Már évek óta foglalkozik azzal a kérdéssel, hogyan lehetne egy helyi 
tévét indítani, így elég jól ismeri a lehetıségeket. Több éve felmerült a helyi csatorna igénye, ehhez 
kb. 1,5 millió Ft szükséges. Már van néhány eszköz, egy számítógép, de szakember is kell ehhez, a 
stúdió kialakítása, mőködtetése további költséget jelent. Jelenleg 40 órányi anyag van felvéve, amit 
egyelıre otthon győjt, esetleg majd le lehet adni azt is. Talán oda eljuthatnak, hogy egy képújság 
legyen. Helyi fiatalok lelkesek, ügyesek, de ehhez egy teljes ember kellene. 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az interneten lenne a legegyszerőbb a helyi csatornát 
mőködtetni, már többször beszéltek errıl. Fel kellene venni a kapcsolatot a vezetékes 
telefonszolgáltatóval, mőszakilag mit tudnak hozzá adni. Véleménye szerint ekkora összegre nincsen 
lehetısége az önkormányzatnak.  
 
Kérdés: 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy egy helyi lakos felveheti-e a testületi üléseket. Például az 
Ajka TV több esetben vett fel Halimbáról is adást, ehhez hasonlóan le lehetne játszani. 
 
Válasz: 
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy az Ajka TV többször vett fel mősort a faluban, 
mert kellett neki az adáshoz, ezekért soha nem kellett fizetni. Ha fizetni kellene egy ilyen mősorért, 
több százezer Ft-ba kerülne, nem tudják finanszírozni, erre 2014-ig nem lát esélyt. Komoly mőszaki 
feltétele van ennek a helyi csatornának, legalább két kamera, szakember. Házilagosan nem tartaná 
megoldhatónak ezt, és az önkormányzatnak kell felelnie érte. 
 
Hozzászólások: 
dr.Katona Éva Rozália képviselı elmondja, hogy a rendszerváltás után több helyi lakos volt a 
testületi üléseken, ma alig érdeklıdnek. Biztosan kényelmesebb lenne otthon a tévén nézni az 
üléseket, mint eljönni, de szerinte egyelıre ez nem megoldható. Támogatja a koncepció elfogadását.  



A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

151/2011.(XI.29.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetés koncepcióját  - az elıterjesztés szerint. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester,       Határidı: folyamatos.   

 
4./  Az Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
   (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a munkaterv az éves ülések vázlata, mely a fıbb 
napirendeket tartalmazza. Az év során mindig adódik több kérdés, elvégzendı feladat, melyet elıre 
nem lehet pontosan látni. Kéri a képviselıket, fogadják el az elıterjesztés szerint. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

152/2011.(XI.29.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az Önkormányzat 2012. évi 
munkatervét  - az elıterjesztés szerint. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester,   Határidı: folyamatos.   

 
5./ A 2012. évi ivóvíz- és szennyvízdíjakról szóló rendelet elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
   (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt. megküldte a következı évi vízdíj és 
csatornadíj javaslatát, melyet a képviselık megkaptak. Az idei alapdíj 500 Ft/hó + áfa, ezt javasolja 
meghagyni jövıre is, ne emeljenek ezen. Így az összes költség alapján számított változó díj 236 Ft/ 
m3 lenne. A szennyvíz szolgáltatásnál is hasonlóan javasolja, hogy az 500 Ft/hó plusz áfa alapdíj 
maradjon. A változó díj 362 Ft/m3 + áfa lenne. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Kérdés: 
Csipszer András alpolgármester kérdezi, hogy az új csatorna-rendszer mőködtetésére a 
szolgáltatót ki kell-e már választani. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt önkormányzati referense megkereste ez 
ügyben. Véleménye szerint legalább két szolgáltatót kell majd megkeresni a mőködtetésért. 
Amelyik a kedvezıbb árat adja, annak kell biztosítani a rendszer mőködtetési jogát. A 
Bakonykarszt Zrt-nek nincsen ivóvíz kútja, vásárolnia kell a vizet. Mivel önkormányzatok a 
tulajdonosai, sokkal olcsóbban tud szolgáltatni, a környéken több településen olcsóbb a víz, ahol a 
Bakonykarszt szolgáltat. Azt is tudni kell, hogy a DRV Zrt felmérte, hogy a faluban sok elfolyó víz 
van, ezeket igyekeznek folyamatosan megszőntetni.  
Hozzászólás: 
Vajai Gábor képviselı elmondja, hogy történtek vízlopások, illegális bekötések, melyeket a 
DRV.feltárt. A falu fımérı órája és az összes leszámlázott mennyiség közötti különbözetet is az 
összes költségben kimutatják, így azok után is meg kell fizetni a lakosoknak a díjat. A DRV-tıl a 
vízdíjaknál hiába kértek korábban engedményt, nem lehetett az összes költséget csökkenteni. 
Javasolja, hogy az 500 Ft alapdíj maradjon.  



A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
2012.évi ivóvízdíjról szóló 16/2011.(XII.14.)önkormányzati rendeletét. (A rendelet szövege a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
2012.évi szennyvízszolgáltatás díjairól szóló 17/2011.(XII.14.)önkormányzati rendeletét. (A 
rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
6./ Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
a.)  Közoktatási intézmény nyirádi óvoda tagintézmény maximális csoportlétszám emelés 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a nyirádi óvoda maximális csoportlétszámának emelése 
miatt kereste meg Nyirád Község Önkormányzata. Javasolja, fogadják el az elıterjesztés szerint a 
határozatot. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

153/2011.(XI.29.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, Szıc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje 
közoktatási intézmény nyirádi Nyitnikék Óvoda tagintézményben az óvodai kiscsoport 
maximális létszámtól való eltérését a 2011/2012. tanévre a következık szerint:    

Kiscsoport:   25 fı + 5 fı + 2 fı = 32 fı 
Középsı csoport: 25 fı (változatlan) 
Nagycsoport:     25 fı (változatlan) 

A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény 
igazgatójának. Felkéri az óvodavezetıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:  Tóbel János polgármester, Határidı:   2011. november 30. 
 

b.)  Iskolai közétkeztetés megvitatása 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy mint ismert, a nyáron tárgyaltak az iskolai 
közétkeztetés helyzetérıl. Azóta többször érdeklıdött a tagintézményben, és pozitív változásokról 
kapott visszajelzést. A napközis nevelı közvéleménykutatást készített a gyerekek és a szülık 
körében, melynek eredményét és összefoglaló értékelését a képviselık is megkapták. A 
pedagógusok javaslata, hogy maradjon az Annex Bt a szolgáltató és kövessék nyomon a 
továbbiakban is a minıséget.  
 
Hozzászólások: 
Vajainé Szijártó Margit képviselı szerint folyamatosan és többször is jó vélemény alakult ki az 
utóbbi hónapokban. Fontos lenne, hogy ezután is figyeljenek a minıségre, és kövessék nyomon. 
 
Kovácsné Véber Eszter képviselı elmondja, hogy saját gyermeke elégedett az ebéddel, javult a 
minıség. A kolbász és rántott parizer helyett többször van hús. Javasolja, hogy folyamatos 
minıségellenırzést biztosítsák, és az étlapot folyamatosan figyeljék.  
 



Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az ételosztó győjti az étlapot, a mennyiségeket írja 
mindenrıl. Javasolja, hogy az óvodai élelmezésvezetı közremőködésével oldják meg az ellenırzést. 
Javasolja, hogy hozzanak határozatot, a továbbiakban is az Annex Bt maradjon a szolgáltató. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

154/2011.(XI.29.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megvitatta az általános iskolai 
közétkeztetés helyzetét, megismerte a szülıik, pedagógusok, tanulók véleményét.  
Kifejezi szándékát, hogy 2012. január 1-tıl is, folyamatosan az Annex Bt (Halimba, Kossuth 
u.40/B. képviselıje: Somlai Szabolcs ügyvezetı) szolgáltatótól vásárolja az ebédet az 
általános iskola közétkeztetéséhez.  
A gyermekétkeztetés minıségének biztosítása érdekében szükségesnek tartja az országos 
tisztifıorvos 1/2011.számú szakmai ajánlásában foglaltak figyelembe vételét. 
Kifejezi szándékát, hogy a gyermekélelmezés ellenırzésérıl folyamatosan gondoskodni 
kíván. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: azonnal. 

 
c.)  Ingatlan értékesítés megvitatása 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az elızı ülésen tárgyaltak a Kossuth utcai volt 
videotéka épületének és a szomszédos Ady u.2.sz. alatti ingatlannak az eladásáról, közösségi célra.  
Elmondja, hogy a hivatal adó-és értékbizonyítványa alapján 1,6 MFt a hozzávetıleges értéke az 
üzletépületnek, 1,2 MFt a lakóháznak. Tárgyalt a vevıvel, aki 2 MFt-ot tudna a kis épületekért 
fizetni. Javasolja, hogy a testület hagyja jóvá a kérést, így az épület és környéke rendbe tétele is 
várható, hiszen korábban le akarták bontatni a házakat. Javasolja, hogy 200eFt foglalót kérjen a 
testület megfizetni december végéig. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Hozzászólások: 
Vajai Sándor képviselı szerint a vevınek elég lenne csak az üzlethelyiség. 
 
Vajai Gábor képviselı szerint mind a két épületet adják el, hiszen kicsi mindkettı, együtt lehet 
igazán kihasználni. 
 
Csipszer András alpolgármester egyetért, mindkettıt adják el, az árat reálisnak tartja. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

155/2011.(XI.29.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy értékesíti a 
tulajdonában álló Halimba, Kossuth L.u.30/A és Ady E.u.2.sz. alatti ingatlanokat Gortva 
Kálmán Halimba, Bányász u.7.sz. alatti lakos részére. Az ingatlanok együttes eladási árát 
összesen 2.000.000 Ft összegben állapítja meg. A vételár megfizetésének módja: 200.000 Ft 
foglaló megfizetése 2011. december 31. napjáig, és 1.800.000 Ft megfizetése 2012. január 
31.napjáig.  Az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevıt terhelik.   
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: azonnal. 

 



d.)  Vezetékes telefonszolgáltatás átalakításának megvitatása 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az iskola, óvoda, mővelıdési ház vezetékes 
telefonjainak havi elıfizetési díja 5960 Ft fix díj, de a telefonköltség minimális. A Triotel 
telefonszolgáltató cég start díjcsomagja havi 1000 Ft + áfa díjért biztosítja az elıfizetési díjat, mely 
lényegesen kedvezıbb. Hoznának egy próbatelefont, melyen kipróbálható egy hétre. Ismerteti az 
ajánlatot. Javasolja, hogy próbálják ki az intézményeknél, megtakarítást érhetnek el. Az orvosi 
rendelıben is lehetne. 
 
Hozzászólások: 
Csipszer András alpolgármester egyetért a javaslattal. Azért lehet olcsóbb ez a megoldás, mert 
interneten keresztül történik, úgynevezett voip telefonnal.  
 
dr.Katona Éva Rozália képviselı elmondja, hogy fontos lenne a havidíjak csökkentése, próbálják 
meg.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

156/2011.(XI.29.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy 2012. január 1-
tıl igénybe kívánja venni a Triotel Távközlési Kft. (Pápa, Tókert u.8.) helyhez kötött 
telefonszolgáltatását az ajánlat szerint: a Mővelıdési Ház, az óvoda, az általános iskola 
részére Start díjcsomag megrendelésével, 1000 Ft + áfa havidíjért. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: azonnal. 

 
e.)  Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a szennyvízcsatorna beruházás közbeszerzési eljárása 
folyik jelenleg. Az eljárás nagyon hosszadalmas és bonyolult. Ajánlatok már érkeztek. Az eljárás 
lezárásáig nem nyilvános, agy konkrét információk nem hozhatók nyilvánosságra a közbeszerzési 
szakértı tájékoztatása szerint.  
A beruházás mőszaki megvalósításához szükséges a H2. számú átemelı helyszínének megvásárlása, 
a 077/15. hrsz-ú ingatlan. Mint arról már korábban tájékoztatta a képviselıket, telekcserével 
megoldható. Összesen 154 m2 terület kell az átemelıhöz. Javasolja, hogy kérjenek árajánlatot a 
telekrendezéshez, ennek ismeretében döntsön a testület.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
Kérdés: 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogyha a tervezı cég már nem az elsı ilyen csatorna tervet 
készítette, lehetne-e rászorítani, hogy csökkentse a költségeket az elhúzódás miatt. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy minden tevékenység szerzıdésben rögzített. A 
tendertervek elkészültek, a cég leszámlázta, de addig nem fizetik ki, amíg a közbeszerzési eljárás le 
nem zajlik sikeresen. Ezt már korábbi üléseken is felvetették. Azért mert még nem dübörögnek a 
gépek a faluban, nem ássák az árkokat, nem azt jelenti, hogy nem dolgoznak a pályázati programon. 
Rendkívüli erıfeszítést igényel a beruházás elıkészítése, minden egyeztetés a megvalósításhoz, 



nagyon összetett munka. A cég nyilatkozatában vállalta, hogy a szennyvíztisztító-telep 
felszámolásának terveit térítés nélkül elkészíti, reméli erre is sor kerül mielıbb. 
 
Hozzászólások: 
Csipszer András alpolgármester ı is felvetette ezt a problémát korábban. A tervezı cég 
nyilatkozatot adott, hogy az általa készített tervek megfelelıek a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához. Az eljárásban derül ki, hogy megfelelı ajánlatot tudnak-e adni a teljes kivitelezésre.  
 
dr.Katona Éva Rozália képviselı szerint 6-8 hónap csúszás lesz talán, mit lehet tenni.   
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a pályázatkezelı és tervezı felelıssége az 
idıütemtervhez való igazodás betartása, a nyilatkozatot megadták. A pályázatkezelı szervezet 
képviselıjével tárgyalt, aki szerint még nem szükséges módosítani, mivel júniusig befejezhetı a 
munka.  
 
7./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
(Írásos elıterjesztés, ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
A jelentést a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
Tájékoztató 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy, mint arról már többször tárgyaltak, az önkormányzat 
bevételnövelı lehetıségeit bıvíteni kell. Erre mód lehet a tankert hasznosítása és egyéb ehhez is 
kapcsoló tevékenység. Továbbgondolásra javasolja, hogy foglalkozzanak egy önkormányzati cég 
alapításával, mely helyi terméket állítana elı a tankertben, növényeket termesztene és a helyi 
építési-karbantartási munkákat is elvégezné. Fontos lenne a helyi emberek bevonása a termelésbe. 
Több településen tájékozódott ilyen jellegő tevékenységrıl, kisebb falvakban is jól mőködik. 
Egyelıre gondolatébresztınek szánta az ötletet, késıbb javasolja visszatérni rá. 
 
 
 
Ezt követıen a polgármester megállapítja, hogy a következı napirendi pont tárgyalása személyiségi 
jogokat érint, ezért a Képviselı-testület a jegyzıkönyvvezetı részvételével az ülését zárt körben 
folytatja. 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Tóbel  János                 Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester                           körjegyzı 
 


