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Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1 -11   / 2011.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 20-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:  
  Somlai Szabolcs Annex Bt 
  Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı Halimba 
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
Lakosság részérıl:  3  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli az ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselı-testület 7 tagja jelen van, így a testület határozatképes.  
Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a testület ülését sürgısséggel telefonon hívta össze, a 
tárgyalandó napirendek sürgısségi tárgyalására tekintettel, figyelembe véve az elızı ülésen 
elhangzottakat.  Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.  

 
N A P I R E N D 

 
1./ Közétkeztetés ellátásának megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
2./ Mővelıdési Ház tőzvédelmi rendszer kiépítésének megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
3./  Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
a.) Mammográfiai szőréshez autóbusz biztosításáról döntés 
b.) Taliándörögd Község Önkormányzata megkeresésérıl tájékoztató 
4./ Közalkalmazotti kinevezésekhez hozzájárulásról 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./ Közétkeztetés ellátásának megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
(Írásos elıterjesztés, árajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik, a napirend tárgyalásánál jelen 
vannak Somlai Szabolcs Annex Bt, Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az elızı testületi ülésen tárgyalták Somlai Szabolcs 
közétkeztetéssel kapcsolatos bejelentését, mivel a vállalkozó 2011. május 12-én írásban 
bejelentette, hogy a konyha mőködtetését június 10. napjával befejezi. A napirend tárgyalására az 
elmúlt ülésen ezért került sor.  A vállalkozó elıször szóban, majd írásban is megerısítette 
bejelentését. Az elızı ülésen Vajai Sándor képviselı jelezte, hogy ha Somlai Szabolcs emelt 
összegő díjjal adhatná az ebédet, nem kellene bezárnia a konyhát. Ez új információ volt, elızıleg a 
vállalkozó nem kereste meg ilyen irányú javaslattal, vagy kéréssel. Ezért döntöttek úgy legutóbb, 
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hogy írásos ajánlatot kérnek a helyi vállalkozótól az új díjakra. Megerısítette, hogy az elızı ülésre 
a többi vállalkozótól az árajánlatok bekérésére a halimbai vállalkozó bejelentése miatt került sor, 
mivel az önkormányzatnak a közétkeztetést biztosítania kell. Ismerteti az ajánlatokat és 
összehasonlításukat. Kéri a vállalkozót, ha kiegészíteni valója van, tegye meg azt. Kéri a 
képviselıket, a tagintézmény-vezetıt, mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
Somlai Szabolcs vállalkozó elmondja, hogy a levelében írtak szerint a saját konyhai árait a 
Bakonygasztéval hasonlította össze és közel 380eFt-tal kisebb bevétele volt neki, de az egyes 
alapanyagárak idén jelentıs mértékben emelkedtek. A díjemelés márciusra tolódott, korábbi 
években január 1-tıl állapították meg. Ilyen feltételekkel nem gazdaságos számára a konyha 
mőködtetése.  
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy tavalyi évtıl egy központi jogszabály 
módosítás miatt szükséges március 1-tıl megállapítani a szociális étkeztetés étkezési térítési díjait. 
Továbbra is lehetıség van arra, hogy a helyi díjrendeletet a testület módosítsa, a díjakat évente 
kétszer megállapítsa.  
 
Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı elmondja, hogy véleménye az iskolai kollégái 
véleményét tükrözi, azok alapján, melyek az elmúlt években és az idei tanévben alakultak ki a 
vállalkozó által nyújtott étkeztetés minıségével kapcsolatban. Elmondja, hogy az iskolában több, 
kb.5-6 éve kifogásolják az ebédhez felhasznált alapanyagok táplálkozástani értékét, a változatosság 
hiányát, melyet írásban több alkalommal a vállalkozó felé jeleztek, azonban változás nem történt. 
Az adagok nagyságával, a mennyiséggel nincsen probléma, azonban a minıség véleménye szerint, 
nem a gyermekétkeztetés elıírásai szerint való. Problémának látják, hogy a fızelékekre a feltét 
gyakran rántott parizer, sült kolbász, szelet hús szinte soha nincsen, nagyon ritkán fasírozott, vagy 
májrizottó. Jelezték azt is, hogy a gyermekek nem szeretik a májat, csirkezúzát, szárnyat, vagy a 
bırös töltött csirkét, mindig meg is hagyják, a levesek túl sósak, ami káros az egészségre. Szinte 
soha nincs gyümölcs és sütemény harmadik fogásnak. Az idén kapott ételt tekintve elmondható, 
hogy kevés a tápanyagtartalom és nem megfelelı a táplálkozástani összetétele. Többször állítottak 
össze mintaétlapot, melynek összeállításában élelmezésvezetı segített, azonban nem történt 
változás. Kérte az önkormányzat segítségét is a helyzet javítása érdekében. 
 
Schvarzkopf Anita helyi lakos, pedagógus elmondja, hogy az ÁNTSZ honlapján található egy 
ajánlás a gyermekétkeztetés nyújtásához, melyet javasolnak figyelembe venni. Mindenkinek, de a 
gyermekeknek különösen fontos, hogy egészséges táplálékot kapjanak, szigorú elıírások is 
vonatkoznak a gyermekélelmezésre, nem tudja, hogyan tartják be ezeket az elıírásokat.  
 
Csipszer András alpolgármester véleménye szerint, ezekre a felvetésekre a vállalkozónak kellene 
reagálnia. Az elhangzott kifogások a minıségre vonatkoznak, mely kérdésekkel foglalkozni kell. Az 
önkormányzat elsıdlegesen helyi vállalkozóval szeretné megoldani továbbra is az étkeztetést, 
fontos érdek, hogy mőködni tudjon, de ugyanolyan fontos, hogy a gyermekek minıségi ételt 
kapjanak. 
 
Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı szerinte elsıdleges a gyerekek érdeke, hiszen sok 
gyermek csak az ebéddel kap napi egyszeri melegételt, különösen fontos a tápanyag-összetétel. 
Ennek kell elsıdlegesnek lennie és figyelembe kell venni, hogy a családok kifizetik a gyerekek 
ebédjének árát, azért, hogy a gyermek napközben megfelelı ebédet kapjon.  
 
dr. Katona Éva Rozália képviselı elmondja, hogy fontos a helyi vállalkozók támogatása az 
önkormányzat részérıl, ezért is egyeztettek korábban többször is a konyhával, a vállalkozóval, 
minden évben. Az óvodai élelmezésvezetı ajánlásokat mutatott, összeültek, javaslatokat készítettek 
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segítségnyújtás céljával. Megerısíti mint orvos is, hogy mennyire fontos a gyermekélelmezés jó 
megoldása. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy két évvel ezelıtt az óvodai élelmezésvezetı a 
vállalkozó részére adott minta étrendeket, javaslatokat az összetételre. A mostani ajánlatokat a 
tálalási naplókat összehasonlítva, elmondható, hogy a nagyobb vállalkozásnál két fıétel közül lehet 
választani, de nem ez a fı szempont.  
Ismerteti a tálalási naplókat, melyet a képviselık megtekintenek.   
Elmondja, hogy a szülınek a diákebédnél a nyersanyagnormát az annak az áfáját kell megfizetnie. 
Jelenleg a díjrendelet alapján a diákebédnél 264 Ft a nyersanyagnorma, plusz az áfája 66 Ft, melyet 
a szülı fizet. Az önkormányzat ehhez még 155Ft-ot fizet meg Somlai Szabolcs vállalkozónak az 
adagszám alapján. A mostani ajánlata szerint a nyersanyagnorma 258 Ft lenne, tehát kevesebb, a 
rezsiköltség 158 Ft a 124 Ft helyett, végösszeg a 485 Ft helyett 520 Ft lenne. A teljes adag ára 
645Ft-ról 695 Ft-ra emelkedne. 
Kérdezi a vállalkozót, hogy figyelembe veszik-e a gyermekélelmezési elıírásokat a fızésnél, mivel 
a gyermekek részére fızött adag van túlsúlyban. 
 
Hozzászólások: 
Somlai Szabolcs vállalkozó elmondja, hogy eddig nem hallott errıl az ajánlásról, nem nézte az 
Ántsz említett honlapját, de meg fogja nézni ezután. Az alapanyagárak emelkednek minden évben, 
nehéz kigazdálkodni a bevételbıl.  
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az új árajánlat összegeinél a diákebéd áfája 
nem 110 Ft, hanem 104 Ft, a végösszeg 520 Ft.  A közétkeztetési elıírások tudomása szerint 
szigorúan meghatározzák, különösen a gyermekélelmezésnél, adagra, napra, hétre lebontva, hogy 
milyen tápanyagból mennyit szükséges egy adagnak tartalmaznia, heti étlapot kell összeállítani, 
hétfın kifüggeszteni. Létezik számítógépes program is e célra, melynek segítségével össze lehet 
állítani a menüsort, és összesíteni lehet az adott napra felhasznált mennyiségeket, árakat, az 
ételrecepteket szükséges a programhoz rögzíteni.  
 
Nagy Noémi igazgató-helyettes megerısíti, hogy évek óta jelzik a vállalkozónak írásban a 
problémát, mintaétlapot is adtak, miért nem változott semmi, szerinte nem veszi figyelembe a 
leírtakat. 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy idén szeptember 1-tıl kezdıdı tanévtıl fogadják el az 
új összegekkel számított díjakat és az Annex Bt-vel oldják meg az étkeztetést. Kéri a képviselık 
véleményét. 
 
Vajai Gábor képviselı elmondja, hogy atekintetben, hogy helyi vállalkozóról van szó, fontos, 
hogy támogassák, ebben mindenki egyetért, de a minıséget is kell nézni, nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Tisztában van azzal, hogy pl.a Bakonygaszt naponta több ezer adagot fız, könnyebben 
gazdálkodik, egy ekkora konyhával nem lehet felvenni a versenyt, itt helyben kell megoldást találni. 
 
Vajai Sándor képviselı véleménye szerint a helyi vállalkozó helyben munkahelyeket tart fenn, 
fontos, hogy megmaradjanak, ezzel az önkormányzatnak is van adóbevétele. Az ebéd minıségét 
nem tudja megítélni, nem ismeri, de elıfordul, hogy több gyermek válogatós.  
 
Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı elmondja, hogy már korábban is fordultak minıségi 
kifogással a helyi vállalkozóhoz. Mint szülı és pedagógus ı is tisztában van vele, hogy lehetnek a 
gyerekek válogatósak, de itt nem errıl van szó, hanem a pedagógusok által régóta megfogalmazott 
vélemény szerinti, az alapanyagok összetételére, az étlap összeállítására vonatkozó kifogásról. Az 
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elsı levele ebben a tanévben szeptemberben kelt, mivel az elmúlt tanév tapasztalatait a tanév elején 
szerették volna közölni a változtatás céljából, de egész évben nem történt változás. Tudja, hogy az 
idısek inkább a főszeresebb ételeket szeretik, többen azért választják az óvodai konyha helyett a 
vállalkozóét, jó hogy van választási lehetıség. 
 
Vajai Sándor képviselı elmondja, hogy ezekrıl a kifogásokról csak most szerzett tudomást.  
 
Kovácsné Véber Eszter véleménye szerint külön kell választani, hogy ki mit szeret, mert nyilván 
vannak válogatósak is, ezt a pedagógusok is tudják, de itt nem errıl van szó.  
 
Vajainé Szijártó Margit képviselı szerint fontos az ebéd minısége, a gyermekek szempontjai, de 
a helyi vállalkozót is támogatni kell a lehetıséggel. Szerinte decemberig mindenképpen maradjon a 
mostani rendszer, de próbáljon meg a vállalkozó a minıségen javítani.  
 
dr. Katona Éva Rozália képviselı egyetért a javaslattal, de nagyon fontos hangsúlyozni az ebéd 
minıségét.  
 
Kérdések: 
Csipszer András alpolgármester véleménye szerint, a minıség az árnál is fontosabb. Csak úgy 
tudja elfogadni az emelt árat szeptembertıl, ha javul a minıség. Kérdezi a vállalkozót, hogy tudja-e 
garantálni, hogy a minıség is jobb lesz, ha 30, vagy 35 Ft-tal több lesz a gyerekadag ára, 512, vagy 
520 Ft-ért tudja-e vállalni.  
 
Pálosiné Nagy Katalin tagintézmény-vezetı szerint a beszállítók tekintetében is lehetne javaslatot 
kérni az óvodai konyhától, esetleg olcsóbb lenne, kérdezi, nem merült-e ez fel korábban. 
 
Válasz: 
Somlai Szabolcs vállalkozó elmondja, hogy ha vannak igények, akkor ne lefelé kerekítsék az árat. 
Elmondja, hogy a beszállítók 80 %-a most is közös.  
 
Hozzászólások: 
Csipszer András alpolgármester szerint néhány hónap alatt kiderül, történik-e változás. 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a díjrendeletet olyan értelemben módosítsák, hogy az 
iskolai étkeztetésnél biztosított felnıtt adag 695Ft legyen, a diákadag 520Ft szeptember 1-tıl 
december 31-ig. Javasolja, fogadják el a rendelet módosításának tervezetét. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

70/2011.(VI.20.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a közétkeztetés ellátásának 
lehetıségét és elhatározza, hogy  
a.) az általános iskolában a közétkeztetés keretében az ebédet továbbra is az ANNEX Bt-n 

(Halimba, Kossuth u. 40/B. képviselıje: Somlai Szabolcs ügyvezetı) keresztül biztosítja, 
figyelembe véve az ügyvezetı szolgáltatás megszőntetésére vonatkozó bejelentésének 
visszavonását; 

b.) kifejezi szándékát, hogy 2011. szeptember 1-tıl az általános iskolai napközis ebédet 520 Ft/adag, 
a felnıtt ebédet 695 Ft/adag térítési díjjal biztosítsák; 

c.) utasítja a körjegyzıt, hogy az étkezési térítési díjról szóló rendelet módosítását készítse el és a 
polgármester a tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 

Felelıs: Tóbel János polgármester, Kisné Borbély Adrienn körjegyzı  
Határidı: 2011. július 31.   
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Hozzászólások: 
Nagy Noémi igazgató-helyettes elmondja, hogy az iskolában gondot jelentett egy család esetében, 
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek szülıje a vállalkozótól 
hazakérette szállítani az ebédet. Így nem tudják ellenırizni, hogy a gyermek részére biztosított 
ebédet valóban a gyermek eszi-e meg. Véleménye szerint ezt a szállítást nem lehet engedélyezni, 
kéri a vállalkozót, hogy ne fogadjon el ilyen kéréseket. 
 
dr. Katona Éva Rozália képviselı elmondja, hogy tudomása szerint a közegészségügyi elıírások 
miatt az Ántsz sem engedélyezi az éthordós szállítást külön-külön a gyermekeknek, mivel nem 
garantálható a hőtési lánc folyamatossága. 
 
Somlai Szabolcs vállalkozó elmondja, hogy az iskolatitkárral szokott egyeztetni a rendelésekrıl. 
Gondot jelent, elıfordul, hogy aznap reggel még változtatni szeretnének a leadott adagszámon. 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az ebéd rendelések leadásánál az élelmezési 
szabályzat szerint elızı nap 9 óráig kell leadni a rendeléseket, a szabályzat vonatkozik az óvodai 
fızıkonyhára és az iskolai melegítıkonyhára is, kéri, hogy az iskolában is az ebben foglaltakat 
vegyék figyelembe. 

 
2./ Mővelıdési Ház tőzvédelmi rendszer kiépítésének megvitatása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az elızı ülésen elmondottak szerint tárgyalt a 
tőzvédelmi szakértıvel, aki elkészítette a mővelıdési ház tőzvédelmi leírását az építési engedély 
módosításához. Mint említette, a Tőzoltóság elıírásai miatt kellett a kiegészítés, a jogszabályi 
elıírások változása miatt. Ki kell építeni egy tőzjelzı központot, füstérzékelıket, hangjelzıt, 
kulcskazettát, minden eszközt a megfelelı védıcsövezéssel, vezetékezéssel, valamint a szellıztetı 
rendszert is, melyhez ajánlanak külön vezérlı központot, ablakmozgató motorral, ajtónyitóval, 
tápegységgel, vezetékezéssel. Mindezen eszközök bekerülési költsége a szakértı szerint nettó 1,4M 
Ft-ot elérheti, bruttó 1,8M Ft, a kivitelezés két hetet igénybe venne. Nagyon drágának tartja az 
említett költségeket, de a forrást saját költségvetésbıl szükséges biztosítani, mert nem lehet a házat 
befejezni. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Kérdés: 
dr. Katona Éva Rozália képviselı kérdezi, hogy a tervezı nem tudta-e, hogy ezek az elıírások, 
két év alatt hogyan változhatott ennyi minden. Kérdezi, hogy folyamatban lévı ügyben hogyan 
lehetséges ilyen változtatás.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a tőzvédelmi rendszer javaslat szerinti kiépítése nem 
szerepelt a pályázati anyagban, mivel az akkori építési engedélyben nem volt elıírás. Az elızı 
ülésen elmondta, hogy az engedélyhez készült tervekben még a tervezı jogosult volt a tőzvédelmi 
fejezet készítésére, azonban jogszabályi változás miatt már külön tőzvédelmi szakértı által készített 
tőzvédelmi fejezet szükséges a középületekhez. Csak ez alapján adhatják meg a módosított építési 
engedélyt. Ha az engedély módosítást visszavonnák, akkor az épület az eredeti tervek szerint épülne 
meg, amire késıbb nem kapnák meg a használatba vételi engedélyt, mivel már a szigorúbb 
elıírások érvényesek. Enélkül pedig nem lehetne elszámolni sem a pályázatnál. 
 
Hozzászólás: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy mivel az eljárás érinti az építési eljárást, 
szerinte a közbeszerzési eljárást is le kell folytatni. 
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Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy összeszámítási kötelezettség van, egyszerő eljárásban, 
meghívással véleménye szerint megoldható, felveszi a kapcsolatot a közbeszerzési szakértıvel. Kéri 
a Képviselı-testület felhatalmazását a további intézkedésre.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

71/2011.(VI.20.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Mővelıdési Ház 
tőzvédelmi  rendszer kiépítési lehetıségét és jóváhagyja Segesdi Ferenc vállalkozó 
(Zalahaláp, Jókai u.25.) ajánlatát a tőzvédelmi mőszaki leírás készítésére bruttó 80.000 Ft 
összeggel – az átmeneti tartalék terhére;  felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás 
folytatásához a további szükséges intézkedést tegye meg.  
Felelıs: Tóbel János polgármester,   Határidı: azonnal. 

 
3./  Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
a.) Mammográfiai szőréshez autóbusz biztosításáról döntés 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester ismerteti a szőréssel kapcsolatban érkezett megkeresést, elmondja, hogy 
két évvel ezelıtt is biztosított autóbuszos szállítást az önkormányzat. Javasolja, hogy az egyik napi 
idıpontra szervezzék meg a buszos közlekedést, vállalják a költségét. Mérjék fel az igényt, hányan 
kívánnak közösen utazni, mivel két éve mind a két idıpontra rendeltek buszt, de csak az egyik 
buszon volt kb.30 fı.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

72/2011.(VI.20.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy 2011. július 5-
i mammográfiai szőrésre történı utazáshoz rendelt autóbuszt biztosít Veszprémbe. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs: Tóbel János polgármester,   Határidı: azonnal. 

 
b.) Taliándörögd Község Önkormányzata megkeresésérıl tájékoztató 
    (Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy telefonon megkereste Taliándörögd polgármestere, 
Kajdi István úr, aki elmondta, hogy a körjegyzıségüket jelenleg fenntartó két település bejelentette 
nekik kiválási szándékát jövı január 1-tıl. Elızetesen érdeklıdött, hogy konkrét megkeresés esetén 
mi lenne a halimbai Képviselı-testület álláspontja a körjegyzıséghez való csatlakozásukról. Kérte, 
hogy konkrét döntési kötelezettség nélkül, tárgyaljanak az esetleges csatlakozás lehetıségérıl és 
tájékoztassák. Elmondja, hogy Taliándörögd község lakosságszáma 700fı körül van, a 
körjegyzıség fenntartásához arányosan hozzájárulnának, az ottani ügyfélfogadáshoz szükséges 
lenne egy fı alkalmazása, valamint szerinte még pénzügyes kollégára is. Szerinte a most fizetett 
hozzájárulás csökkenni fog az elızetes számítások szerint, még akkor is, ha egy, vagy két fıvel 
növelik a létszámot. A tájékoztató szerint kérik a Képviselı-testület véleményét, hogy konkrét 
megkeresés esetén nem zárkózik-e el a befogadástól. Véleménye szerint megoldható lenne a 
befogadás, természetesen  konkrét megállapodásban kellene rögzíteni a feltételeket. Kéri a 
képviselık véleményét. 
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Hozzászólások: 
Vajainé Szijártó Margit képviselı szerint figyelembe kell venni, hogy esetleg másik község is 
csatlakozna-e, például Szıc. 
 
Csipszer András alpolgármester szerint ha a többségi ügyfélfogadás és ügyintézés 
Taliándörögdön megoldható lesz, érdemes lenne a gondolkodni a kérésen. Csak olyan feltételekkel 
tudná támogatni a befogadást, ha az nem érinti hátrányosan Halimba és Öcs lakosságát az 
ügyintézés szempontjából. 
 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a befogadásról közös képviselı-testületi ülésen 
kell dönteni Öcs község Képviselı-testületével. Véleménye szerint a pénzügyi területen is 
szükséges lenne létszámbıvítés a csatlakozás esetén, az ügyfélfogadás megoldása mellett.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy nincs információja más község csatlakozási 
szándékáról. Természetesen csak olyan feltételekkel látja ı is megoldhatónak a csatlakozást, ami 
nem befolyásolja hátrányosan a lakosságot és az önkormányzatot. Szerinte ne zárkózzanak el a 
kéréstıl, errıl tájékoztassák a polgármestert, várják meg a konkrét megkeresést és azután 
döntsenek. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


