
Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1-9 / 2012.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án 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, 
Kovácsné Véber Eszter, Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé Szijártó Margit  
képviselık 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
Lakosság részérıl:  2  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a halimbai 7 tagú képviselı-testület 7 tagja jelen van, így a testület 
határozatképes. Az ülést megnyitja.  Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.   
 

N A P I R E N D 
 
1./  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
2./ A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetıjének kiválasztása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
3./ Óvoda mőködtetésének megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
4./ A Mővelıdési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér mőködtetésének, házirendjének    
     jóváhagyása, E-Magyarország Pont mőködtetésének megvitatása 
5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
     a.)  Közbeszerzési terv elfogadása 
     b.) Üzlethelyiség bérleti szerzıdés  felbontásáról döntés 
     c.) Üzlethelyiség bérleti szerzıdés megvitatása 
     d.) Bankszámla szerzıdés módosításáról döntés 
6./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
7./ Közalkalmazott kinevezésének módosításáról döntés 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
8./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása 
     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./  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
 (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a kiküldött anyag a tavalyi évi 
költségvetés teljesített adatait tartalmazza. Kiemeli, legfontosabb volt, hogy kiegyensúlyozott 



gazdálkodást folytattak, a fejlesztések megvalósítása mellett közel 30 millió Ft tartalékkal zárták az 
évet. A községben jelenleg három beruházás is folyamatban van, melyek megvalósítása 2012-ben 
várható. Javasolja, hogy fogadják el a rendeletet a tervezet szerint. Kéri a képviselık véleményét, 
akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. 
 
Hozzászólás: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az elmúlt napon Öcs Község Önkormányzata 
határozatával elfogadta a Körjegyzıség 2011.évi költségvetésének teljesítésérıl szóló beszámolót. 
A beszámolót Halimba Község zárszámadási rendeletének 3.melléklete tartalmazza. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
6/2012.(IV.27.)önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének teljesítésérıl. 
(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
2./ A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetıjének kiválasztása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a korábbi testületi döntésnek 
megfelelıen, mivel mindkét társaságban tulajdonrésszel rendelkeznek, ajánlatot kért a DRV Zrt és a 
Bakonykarszt Zrt. vezetıségétıl a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésére. Mivel tulajdonos az 
önkormányzat, kijelölheti a szolgáltatót. A döntés meghozatalát sürgısséggel javasolja, mivel a 
szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése megkezdıdött. A kivitelezési munkák elvégzéséhez 
szükséges, hogy egyes mőszaki kérdésekben az üzemeltetı követelményei szerint döntsenek, a 
majdani üzemeltetı veszi át a megvalósult beruházást, ezért folyamatos egyeztetés szükséges a 
kivitelezı és az üzemeltetı között. A kivitelezı nyilatkozott, hogy addig teljességgel nem veszi át a 
munkaterületet, amíg az üzemeltetı kiválasztása meg nem történik.  
Elmondja, hogy a mai napig a Bakonykarszt Zrt nyújtotta be ajánlatát, bár a DRV Zrt is ígéretet tett 
erre. Ismerteti az ajánlatot, melyet a képviselık is megkaptak. Elmondja, hogy hozzávetıleges 
díjkalkulációt mutattak be, mely a Zrt területén egységesen alkalmazott tényezık figyelembe 
vételével készült. Az eszközhasználati, bérleti díj összege hozzávetıleg 50 Ft/m3 lenne, közel 
egyezı az ajkai összeggel, ennek konkrét összegét meg kell majd állapítani. Kötelezı tartalékot 
képezni a rendszer karbantartására. A teljes díj nagysága körülbelül nettó 355 Ft összegre tehetı, 
amely kedvezıbb, mint a jelenlegi díj, de mint arról már tárgyaltak, idéntıl megszőnt az 
önkormányzatok díjmegállapító jogköre. A szolgáltatás díjait miniszteri rendeletben állapítják majd 
meg. Kéri a képviselık véleményét, hogy várjanak-e a másik szolgáltató zrt. ajánlatára, vagy 
jelöljék ki az üzemeltetıt, a meglévı információk ismeretében.  
 
Hozzászólások: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy tudomása szerint nem lett konkrét határidı 
kijelölve az ajánlattételre. Elmondja, hogy az üzemeltetésre vonatkozóan üzemeltetési szerzıdést 
kell kötni, melynek tervezetét szintén el kell fogadni a testületnek. A DRV Zrt-vel a régi rendszer 
üzemeltetésére fennálló szerzıdést fel kell mondani. 
 
Vajai Gábor képviselı javasolja, hogy a Bakonykarszt Zrt ajánlatát fogadják el, kedvezıbbek a 
feltételei a mostani rendszernél.  
 
Vajai Sándor képviselı szerint a Bakonykarszt Zrt szolgáltatása olcsóbb lesz a mostaninál, 
egyetért a váltással. Kérdezi, hogy az ivóvíz-szolgáltatás is átkerül-e, vagy csak a szennyvíz. 
Esetlegesen lehet-e ajánlatot kérni az ivóvíz-szolgáltatásra is. 
 



Csipszer András alpolgármester szerint is döntsenek a Bakonykarszt Zrt mellett a szennyvíz-
szolgáltatás vonatkozásában. A kivitelezı szerint sürgıs az üzemeltetı kijelölése a munkákhoz. 
 
Válasz:  
Tóbel János polgármester elmondja, hogy  az ivóvíz szolgáltatásra nem kérnek ajánlatot most. 
Egyébiránt a DRV Zrt-tıl kellene vásárolni az ivóvizet a másik szolgáltatónak is, ami esetleg 
drágítaná, A DRV Zrt az átadási pontig szolgáltat. Véleménye szerint az a célszerő, ha az a 
szolgáltató, aki a tisztítást is ellátja. Az ajkai tisztítómőben körülbelül 9e m3-t szolgáltatnak 
összesen, ebbıl a halimbai 130 m3 elenyészı mennyiség. 
Az elhangzottak figyelembe vételével javasolja, hogy a Bakonykarszt Zrt egyedüli ajánlattevı 
ajánlatát fogadják el, ı legyen az üzemeltetı.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

24/2012.(IV.26.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy  
a.) a tulajdonában lévı és jelenleg építés alatt álló szennyvízcsatorna hálózat mőködtetésére 
üzemeltetési szerzıdést kíván kötni a Bakonykarszt Víz- és Csatornamő Zrt-vel (Veszprém, 
Pápai út 41. képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató). Felkéri a polgármestert, hogy az 
üzemeltetési szerzıdés tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé; 
b.)  a régi szennyvízcsatorna rendszerre vonatkozó üzemeltetési szerzıdést a rendszer 
megszőnése miatt felbontja a DRV Zrt-vel (Siófok, Tanácsház u.7.) az új rendszer üzembe 
helyezésének idıpontjától. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: azonnal.  

 
3./ Óvoda mőködtetésének megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Szóbeli tájékoztatás) 
 
Tóbel János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az új közoktatási törvény szabályozása 
miatt szükséges a társulásban fenntartott közoktatási intézmény átszervezése. Mint arról legutóbb 
Nyirád községben a közös testületi ülésen döntöttek, különválasztották az iskolát az óvodától. A 
továbbiakban szükséges eldönteni, hogy milyen formában mőködtessék az óvodát. Elmondja, hogy 
elızetesen megbeszélést folytattak a környékbeli települések polgármestereivel e témában, mivel 
sok helyen hasonló az intézmények helyzete. A Kistérségi Társuláshoz meghívták a 
Kormányhivatal közoktatási szakértıjét is egy megbeszélésre.  
Az elhangzottak figyelembe vételével legcélszerőbb megoldás Halimba esetében, ha az óvoda 
tagintézmény tud maradni, mivel így a szeptembertıl decemberig terjedı idıszakra is igényelhetı 
tagintézményi normatíva. Ennek elmaradása kb.2,7 millió Ft csökkentést jelentene, ami 
megnehezítené a gazdálkodást. A jövıre várható normatívák összege még nem ismert, de 
valószínőleg Halimba úgy sem tudja önállóan fenntartani az óvodát, illetve csak jelentıs 
ráfizetéssel. Az is kérdéses, hogy Szıc község hogyan dönt majd. 
Mivel Nyirád község polgármestere a megbeszélésen elzárkózott az óvoda társulás létrehozásától az 
eddigi formában, más településekkel is egyeztetett elızetesen. Magyarpolány, Kislıd, Városlıd 
községek polgármesterei jelezték, részt vennének az óvoda-társulásban, Városlıd gesztorságával, 
amely ma is gesztor. Fontosnak tartja kiemelni, ha már 4 csoportos óvoda mőködik, az 
óvodavezetınek a kötelezı óraszáma 6 óra, ami mellett 26 túlóra jelentkezik, a helyettesnek 2 óra 
kedvezményt kell számolni, így közel plusz egy fıre lenne szükség. Az egyeztetések a 
településeken a héten zajlanak, a társulási megállapodás és az alapító okirat tervezetet valamennyi 
község szándékának megismerése után készítik el és küldik meg, ezt javasolja rendkívüli testületi 
ülésen megtárgyalni. A legoptimálisabb megoldást kell megtalálni, a cél a költségcsökkentés, ami 



azonban az egyes települések saját szakmai önállóságát nem veszélyezteti, ezt minden polgármester 
szükségesnek és fontosnak tartja. 
Kéri a képviselık véleményét és kéri az óvodavezetıt, egészítse ki az információkat. 
 
Hozzászólások: 
Kovács Attiláné vezetı óvónı elmondja, hogy 2013. szeptember 1-tıl az óraszámok tovább 
változnak, az óvodavezetınek 10 óra lesz a kötelezı óraszáma, a helyettesnek 24 óra, így a 22 plusz 
6 óra ellátására egy óvónıi státuszra lesz szükség, vagy ennyit túlórában kell megfizetni a 
közoktatási törvény szerint.  
 
Csipszer András alpolgármester véleménye szerint is fontos, hogy a legolcsóbban tudják 
biztosítani a mőködtetést, de a szakmai önállóságot ırizzék meg. Ezt szerinte nem veszélyezteti a 
társulás. 
 
Kérdés: 
Vajainé Szijártó Margit képviselı kérdezi, hogy nem lesz-e gond, hogy a másik településeken 
német nemzetiségi óvoda mőködik. 
 
Vajai Sándor képviselı szerint Szıc Község Önkormányzatát meg kell keresni és a 
megállapodásban kötelezni, hogy a tényleges létszám arányában megállapított hozzájárulást 
fizesse a társuláshoz. Nem vállalhatják tovább, hogy több millió Ft-ot nem fizet meg 
Halimbának. 
 
Válasz:  
Tóbel János polgármester elmondja, hogy  a szakértı szerint nem jelent gondot, hogy nemzetiségi 
óvoda is mőködik az intézményben, tagintézmény lesz. Elmondja még, hogy az intézményvezetı 
közoktatás-vezetıi végzettségő óvodapedagógus lehet, szakvizsgát kell szerezni augusztus 31-ig. 
Szakvizsgája egy fınek van, ı tavaly nem vállalta az óvodavezetıi feladatok ellátását. 
Összegezve elmondja, hogy most nem tudnak dönteni a társuláshoz való csatlakozásról, mert az 
egyeztetések folynak, a jövı hétre rendkívüli ülést hív össze. 
 
Hozzászólás: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az intézmény átszervezésrıl a közoktatási 
szakértı véleményét ki kell kérni május 31-ig, emellett a szülıi és egyéb szervezetekkel való 
egyeztetéseket is le kell folytatni. A független közoktatási szakértı személyére a Kormányhivatal 
tesz javaslatot, s arról is nyilatkozatot kell beszerezni, hogy a tervezett átszervezés összhangban áll-
e a megyei fejlesztési tervvel. Jelenleg a Kistérségi Társulás közös közoktatási intézkedési tervvel 
rendelkezik, melynek a felülvizsgálata szükséges. 
 
A képviselık tudomásul vették a tájékoztatót. 
 
4./ A Mővelıdési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér mőködtetésének, házirendjének    
     jóváhagyása, E-Magyarország Pont mőködtetésének megvitatása 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy a felújított Mővelıdési Házban 
kialakított Integrált Közösségi Szolgáltató Tér mőködtetésére, házirendjére javasolja elfogadni az 
elıterjesztésben foglalt dokumentumokat. Elmondja, hogy a megújult mőemlék épület nagy értéket 
képvisel a berendezéssel együtt, fontos, hogy sokáig használhassák és fenntartsák ebben a szép 
állapotban. Ezért szükséges a házirend elfogadása, remélhetıleg minden idelátogató megérti, hogy 
milyen fontos megırizni a közösségi vagyont. Továbbra is mőködik az eMagyarország Pont, ahol 
ingyenesen kell biztosítani az internet hozzáférést, térítési díjat, csak a nyomtatásért, másolásért 



kérnek a 2007-ben elfogadottak szerint, javasolja a 2007.évi határozatot változatlanul érvényben 
hagyni. A nyitva tartási idıre az e-Ponton vállalt nyitva tartási idıt kell tartani. A gyesen lévı 
mővelıdésszervezı jelezte, hogy május közepétıl 6 órás munkarendben szeretne visszajönni, az 
ügyet zárt ülés keretében tárgyalják meg. Kéri a képviselık véleményét. 
Kérdés: 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy a nyári szünetben hogyan lesz a nyitva tartás, esetleg lehetne 
hosszabb idıre is, mivel a gyerekek ott jó helyen vannak. 
 
Válasz:  
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a nyolcórás munkarendet be kell tartani, nem tudnak a 
dolgozóknak túlórát fizetni. Természetesen, ha rendezvény van, a hosszabb nyitvatartási idıt 
megoldják.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

25/2012.(IV.26.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja  
a.) a Mővelıdési Ház –Integrált Közösségi Szolgáltató Tér házirendjét az elıterjesztés szerint; 
b.) az e-Magyarország Pont házirendjét  az elıterjesztés szerint;  
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg, a házirendeket hirdesse ki. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: azonnal.  

 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a Mővelıdési Ház bérbeadására továbbra is igény 
mutatkozik, ebbıl az önkormányzatnak bevétele várható. Javasolja, hogy állapítsák meg a bérleti 
díjakat, mivel legutóbb 2006-ban szabályozták. A felújítással növekedett a megırzendı érték, ezért 
szükséges lenne kauciót kérni az esetleges károkozás, rongálás esetére. A bérleti szerzıdés mintáját 
ismerteti. Kéri a képviselık véleményét. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

26/2012.(IV.26.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház – Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér helyiségei bérbeadása esetén a következı bérleti díjat állapítja meg: 
1.  Nagyrendezvény, bál:    50.000 Ft / alkalom;  

Kaució:  100.000 Ft az esetleges rongálás, károkozás fedezésére.  
2. Konferencia:     20.000 Ft/ alkalom; 
3. Rendezvény 0-4 óra idıtartamig:   5.000 Ft/ alkalom; 
  Rendezvény 4-8 óra idıtartamig: 10.000 Ft/ alkalom. 
A helyi intézmények, civil szervezetek részére :    0 Ft. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: azonnal.  

 
5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
a.)  Közbeszerzési terv elfogadása 
    (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el a tervet, idén nem terveznek közbeszerzési 
eljárást lefolytatni. 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 



Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

27/2012.(IV.26.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a 2012. évi közbeszerzési 
tervet az elıterjesztés szerint. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: folyamatos.   

 
b.) Üzlethelyiség bérleti szerzıdés  felbontásáról döntés 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester ismerteti az R-Petrol 98.Bt képviselıjének márciusban érkezett levelét, 
melyben kéri a bérleti szerzıdés felbontásához való hozzájárulást, a két havi bérleti díj tartozás 
megfizetésének engedélyezését április végéig. Az üzletben tevékenység ténylegesen nem történik 
már január 1-tıl. Javasolja, hogy január 1-i hatállyal bontsák fel a szerzıdést. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

28/2012.(IV.26.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul a tulajdonát képezı Halimba, 
Kossuth u. 38/A. sz. alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerzıdés felbontásához 2012. 
január 1-i hatállyal. A bérlı, R-Petrol 98 Bt (Ajka, Timföldgyári u.4. képviselıje: Roik 
Gábor) bérleti díj és közüzemi díj tartozását köteles megfizetni 2012. április 30. napjáig. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: azonnal.   

 
c.) Üzlethelyiség bérbeadásának megvitatása 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy mint korábban említette, egy vállalkozó a 
posta mőködtetése céljára bérbe kívánja venni a faluközpontban lévı, felújítás alatt álló 
üzlethelyiséget. Az IKSZ pályázaton lehetett volna a postahelyiség kialakítását is a közösségi helyre 
tenni, de a mővelıdési ház nem alkalmas erre a célra. Szerinte a felújítás után az üzlethelyiségben 
megfelelıen lehetne a postát mőködtetni, a központi hely alkalmasabb is lenne. Javasolja, hogy 
szeptember 1-tıl adják bérbe a Postapont Kft-nek, mely képviselıje, Gonda Barna a helyszínen járt. 
Vállalta, hogy a helyiségben a szükséges pultokat kialakítja, berendezi. Véleménye szerint, mivel a 
berendezés nem az épület része, ennek költségét ne engedjék el. A többi üzlethelyiségre érvényes 
500 Ft/m2 bérleti díjat javasol megállapítani. Javasolja, hogy a fennálló bérleti szerzıdést bontsák 
fel Kovácsné Vajai Borbálával, aki már korábban kezdeményezte azt. 
 
Hozzászólás: 
Vajai Gábor képviselı szerint is jobb helye lesz a faluközpontban a postának. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

29/2012.(IV.26.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy  
a.) bérbe adja a tulajdonát képezı Halimba, Kossuth u. 38/A. sz. alatti (volt italdiszkont) 
nem lakás céljára szolgáló 20 m2 nagyságú üzlethelyiségét posta mőködtetése céljából 2012. 
szeptember 1-tıl kezdıdıen 5 évre, a Postapont Kft. (Kisvárda, Bocskay u.4. képviselıje: 
Gonda Barna) részére. A bérleti szerzıdés meghosszabbítható; 



b.) a bérleti díjat 500 Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozza meg, mely évente a KSH 
által közzétett infláció mértékével emelkedik; 
c.)  a tulajdonos hozzájárul, hogy a bérlı a helyiséget belülrıl átalakítsa, saját költségére; 
d.)    a Kovács Vajai Borbálával fennálló bérleti szerzıdést felbontja 2012. szeptember 1. 
napjával. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: 2012. július 31.   
 

d.) Bankszámla szerzıdés módosításáról döntés 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak a Raiffeisen Bank Zrt-vel 1998. 
óta áll fenn a bankszámla szerzıdése, melyet az évek során többször módosítottak, elkülönített 
alszámlák nyitása céljából. Ismét új alszámla nyitására van szükség, Víziközmő számla 
megnevezéssel, mivel a csatorna beruházást ezek kell bonyolítani. Az idıközben megváltozott 
jogszabályi rendelkezések miatt is javasolta a bank képviselıje, hogy foglalják egységes 
szerkezetbe a szerzıdést, és a folytonosságot fenntartva új szövegezést fogadjanak el. A 
mellékletekben szerepel az alszámlák felsorolása.  
Javasolja, hogy fogadják el a szerzıdés módosítását. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

30/2012.(IV.26.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Raiffeisen Bank Zrt 
pénzintézettel 1998. november 16-án létrejött bankszámla-szerzıdés módosítását az 
elıterjesztés szerint.  
Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a szerzıdést írja alá. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János  polgármester  Határidı: azonnal.   
 

 
6./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
 
A Képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
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 
 


