
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1-28 / 2011.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. december 12-én tartott 
ülésérıl.                                    
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Halimba. 
Jelen vannak:  a./  Képviselı-testületi tagok: 

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

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
   Harsányi István Firmiter Bt.  
   Doszpot József ügyvezetı Beszt Kft. 
   Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
Lakosság részérıl:  -  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket. +6 
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 zárt ülést tartsák elıször, az 1-3. napirendi pontok tárgyalásával. 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Szennyvízcsatorna beruházás közbeszerzési eljárás megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
2./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
     Elıadó: Kisné Borbély Adrienn  körjegyzı 
3./ Köztisztviselı teljesítményértékelése 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
4./ Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
5./ Körjegyzıség Szervezeti és mőködési szabályzat módosítása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
6./ Vegyes ügyek 
a.) Halimba Községért Közalapítvány alapító okirat módosításáról döntés 
b.) Bakonykarszt részvény vásárlásáról döntés 
c.) Szennyvíz átemelı-mő kialakításához elıkészítı munkákról döntés 
 
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 
 
Jegyzıkönyv folytatólag felvéve: 
 
4./ Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a társulási megállapodás 
módosítása Bakonypölöske község csatlakozása miatt szükséges. Javasolja elfogadni. 



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

171/2011.(XII.12.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
a.) elfogadja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás – a 
Társulási Tanács 50/2011. (XI. 23.) TT. számú határozatával elfogadott - módosítását az 
elıterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelıen azzal, hogy Bakonypölöske 
Község Önkormányzata 2012. január 01-tıl a Közös Fenntartású Alapszolgáltatási Központ 
intézményfenntartó társulás tagjaként el kívánja látni a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgálat feladatokat is. 
b.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 
módosított Társulási Megállapodását aláírja. 
c.)  utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 
Társulás Elnökének küldje meg. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 

 
5./ Körjegyzıség Szervezeti és mőködési szabályzat módosítása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy kidolgozták a Körjegyzıség 
bıvítése miatt szükséges dokumentumok módosítását, a Szervezeti és mőködési szabályzat és 
mellékletei módosítását. Javasolja, fogadják el az elıterjesztés szerint. Elmondja, hogy terjedelmi 
okok miatt a szervezeti és mőködési szabályzat egyes mellékleteit nem lehetséges lemásolni, egy 
kötetben szerepelnek és használnák továbbra is a csatlakozó községre vonatkozóan is. Az új 
munkabeosztás januártól, hogy Taliándörögd kérésre kirendeltség mőködik Taliándörögdön két 
dolgozóval, ahol hétfı délelıtt kivételével szintén mindig lesz ügyfélfogadás. Egyeztettek a 
polgármester úrral a munkabeosztásról, a dolgozók tervezett munkaköreirıl, a számítógépes háttér 
kialakításáról, a szükséges módosításokról. A helyettesítések megvalósíthatóak lesznek. Az új 
törvények megjelenése után biztosan felül kell vizsgálni a körjegyzıség mőködtetésének 
lehetıségét, mint arról már korábban tárgyaltak. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

172/2011.(XII.12.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát  - az elıterjesztés szerint. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 
 

6./ Vegyes ügyek 
a.) Halimba Községért Közalapítvány alapító okirat módosításáról döntés 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester ismerteti a módosítás szükségességét, elmondja, hogy a Veszprém 
Megyei Ügyészség felhívására elkészítették a módosítás tervezetét, néhány ponton kiegészítették az 
alapító okiratot az idıközben történt törvényi változások miatt. Két kuratóriumi tag lemondott, így 
három fıs lett a testület. Javasolja, fogadják el az elıterjesztés szerint a módosítást. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 



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

173/2011.(XII.12.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy  
a.) tudomásul veszi Szabó Ildikó és Vörös László lemondását kuratóriumi tagságunkról; 
b.) elfogadja a Halimba Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az elıterjesztés szerint. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 

 
 
b.) Bakonykarszt- részvény vásárlásáról döntés 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a Bakonykarszt Zrt. 
Vezérigazgatója megkereste a településeket levélben, részvény-vásárlási ajánlattal. Javasolja, hogy 
éljenek az ajánlattal, vásároljanak 1 db részvényt.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

174/2011.(XII.12.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy vásárolni kíván 
1 db 10.000 Ft névértékő Bakonykarszt részvényt 12.000 Ft egységáron – a költségvetési 
tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg, a határozatot küldje meg a 
Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) víziközmő szolgáltató részére 
Felelıs: Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 

 
 
c.) Szennyvíz átemelı-mő kialakításához elıkészítı munkákról döntés 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a szennyvízátemelı a Padrag felé esı külterületi részen 
lesz, a pályázathoz már csatolták az évekkel korábbi szándéknyilatkozatot a földcserérıl, melyrıl 
már tárgyaltak. Most az eljárásban elı kell készíteni a területet, melynek kimérése szükséges, 
valamint a csereszerzıdést elı kell készíteni. A 077/15.hrsz. ingatlant kell megosztani és telekhatár 
rendezést végezni, kivenni 154 m2 területet a mővelésbıl, az átemelıhöz, és a 077/16. hrsz-ú 
ingatlan be fog olvadni az elıbbibe, a 081/4. hrsz ingatlant tudjuk felajánlani cserének. Javasolja, 
hogy fogadják el Bakos Rudolf földmérı ajánlatát bruttó 95eFt összeggel. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

175/2011.(XII.12.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja Bakos Rudolf földmérı 
mérnök (Káptalanfa, Rákóczi u.42.) és Dr.Gyarmathy Zsolt mérnök-jogász (Óhíd, Petıfiu 
u.9.) ajánlatát a Halimba 077/15, 077/16. hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges 
földmérési munkákra, a változási vázrajz elkészítésére bruttó 95.000 Ft összeggel.   Felkéri a 
polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta a testület ülését. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Tóbel  János                             Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester                                        körjegyzı 
 
 
 


