
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1-2 / 2012.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. január 23-án tartott rendkívüli 
ülésérıl.                                    
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Halimba. 
Jelen vannak:  a./  Képviselı-testületi tagok: 

Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, Kovácsné Véber Eszter,  
Vajai Gábor, Vajainé Szijártó Margit  képviselık 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
Lakosság részérıl:  -  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a halimbai 7 tagú képviselı-testület 5 tagja jelen van, így a testület 
határozatképes. Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a testület ülését telefonon sürgısséggel hívta 
össze a napirend sürgıs tárgyalására tekintettel. 
Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.   
 

N A P I R E N D 
 
1./ Vidéki örökség megırzése – Mővelıdési Ház kerítés felújítása pályázat támogatási szerzıdés  
     módosításának kérése 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
2./ Mőszaki ellenır megbízásáról döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
3./ Telefon-szolgáltatással kapcsolatos döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
  
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./ Vidéki örökség megırzése – Mővelıdési Ház kerítés felújítása pályázat támogatási határozat  
     módosításának kérése 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy mint a képviselık elıtt ismert, a 
Mővelıdési Ház kerítés felújítás céljára pályázati támogatást kaptak, több, mint 14 millió Ft 
összegben. Az épület felújításához, - melyet külön az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítása címő pályázattal valósítottak meg – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal módosította a 
mőemlék épület felújítására korábban kiadott építési engedélyt. Ezzel együtt elkészült az udvar és 
kerítés engedélye is, mivel mőemléki környezetnek számít, a kerítés-felújításhoz is engedély kellett. 
A korábbi kerítés-felújítási engedélyt is módosították, új, megváltozott tartalmú engedélyt adtak ki. 
A kerítés-felújítási pályázatot még az eredeti engedély alapján nyújtották be. Mint a korábbi 
üléseken már tárgyalták, a közbeszerzési eljárást lefolytatták a módosított engedély alapján, a 
szerzıdéskötés megtörtént. A kivitelezés megkezdése miatt szükséges a pályázati támogatási 
határozat módosítását is kérelmezni. Ismerteti a mőszaki változásokat az engedélyezési terv alapján. 
Legfontosabb változás, hogy a kovácsoltvas kerítéselemek helyett fakerítést engedélyeztek, és a 



leier-térkı helyett vágott mészkı borítást, így munkanemek változtak. A megvalósítás teljes 
költsége némileg csökken, nem jelentıs mértékben, viszont az idéntıl érvényes 27%-os áfát kell 
megfizetni önrészként. Ez utóbbi a támogatást nem érinti. Javasolja, hogy a módosított engedély 
miatt kérelmezzék a támogatási határozat módosítását a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalnál. Kéri, hogy akiknek kérdése hozzászólása van, tegye meg azt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

2/2012.(I.23.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Halimba Mővelıdési Ház kerítés 
felújítása – Vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatás jogcímre benyújtott 
pályázata támogatási határozatának módosítását kérelmezi a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságától a következı miatt: 
a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 
módosította a Mővelıdési Ház, Halimba, Petıfi S.u.22. 220/4.hrsz-ú ingatlan felújítása 
tárgyában kiadott építési engedélyt, az ingatlan kerítésére és udvari térburkolatra új 
elıírásokat állapított meg; ezért a beruházás módosított mőszaki tartalommal valósul meg. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 

 
2./ Mőszaki ellenır megbízásáról döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos ajánlat a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a mőemlék mővelıdési ház 
kerítés-felújítási munkálatai és a faluközpont fejlesztés kivitelezéséhez szükséges mőszaki ellenır 
megbízása. Tavalyi testületi határozat alapján a korábban az épületek és kerítés tervezését és a 
mővelıdési ház épületfelújítás mőszaki ellenırzését ellátó Hornyák Attila építésztıl kértek ajánlatot 
a mőszaki ellenırzésre. Ismerteti az ajánlatot. Az ajánlat a két helyszínre együttesen érvényes. 
Elmondja még, hogy általánosságban a kivitelezési munkák 1-3%-a közötti összegét állapítják meg 
mőszaki ellenıri díjnak, jelen esetben 1 % lenne. Javasolja elfogadni az ajánlatot. Kéri a képviselık 
véleményét. 
 
Hozzászólások: 
Csipszer András alpolgármester szerint az 1% reálisnak mondható. Az építész a kezdetektıl 
ismeri a helyszíneket, jó munkát végzett a mővelıdési háznál is. Javasolja megbízni. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

3/2012.(I.23.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a HORI-MED Kft (Ajka, 
Táncsics u. 32. képviselıje: Hornyák Attila ügyvezetı) mőszaki ellenırzés ellátására 
vonatkozó ajánlatát  
a.) a  Mővelıdési Ház kerítés felújítási, udvar felújítási munkáira 120.000 Ft + áfa, 
b.) a Faluközpont fejlesztés, épület átépítés munkáira 150.000 Ft + áfa összeggel.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Tóbel János polgármester  Határidı: azonnal. 
 



3./ Telefon-szolgáltatással kapcsolatos döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az november 29-i ülésen döntöttek a Mővelıdési Ház 
vezetékes telefon-szolgáltatás átalakításáról. Ezzel a költségeket csökkentették. Az IKSZT pályázati 
program megvalósításának egyik elıírása, hogy internet protokoll alapú telefonkészüléket kell 
biztosítani. A készülék már megvan, mely mőködik, de egy vonalat tud mőködtetni, így faxolásra 
nem használható külön. A Triotel szolgáltató vállalja, hogy havidíj nélkül biztosít fax vonalat is, 
csak a használatkor felmerülı adatátviteli díjat kell vállalni és megfizetni. Az ügyfelek részére 
biztosítani kell a faxolási lehetıséget is, az adatátviteli költséget az igénybe vevı viseli. Javasolja, 
hogy ilyen értelemben módosítsák a megállapodást a szolgáltatóval. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

4/2012.(I.23.)Ö. határozat 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete fenntartja a Mővelıdési Házban a 
faxolási lehetıséget, ennek érdekében megbízza a Tiotel telefonszolgáltatót fax-vonal 
biztosítására havi elıfizetési díj nélkül az adatátviteli díjak megfizetésének vállalása mellett.  
Felhatalmazza a polgármestert 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 
 
 


