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Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1 -20 / 2011.                 

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. szeptember 13-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, 
Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé Szijártó Margit képviselık 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Szalai Katalin védını 
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı  
   
Lakosság részérıl:  -  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.  

 
N A P I R E N D 

 
1./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetérıl 
     Eladó: dr. Dávid Éva Rozália háziorvos, Szalai Katalin védını 
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.félévi teljesítésérıl 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
3./ Az Önkormányzat  2011.évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
4./  Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
     a.) Belsı ellenırzési jelentés és intézkedési terv jóváhagyása 
     b.) Óvodai csoportlétszám emelésérıl döntés 
     c.) Pedagógus képzési költségéhez hozzájárulás megállapításáról döntés 
     d.) Üzlethelyiség bérletének módosításáról döntés 
     e.) Vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás indításáról döntés 
     f.) LEADER vidékfejlesztési pályázatok benyújtásáról döntés 
     g.) Közösségi autó vezetési jogosultságáról döntés 
5./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester  
6./ Szociális ellátások iránti kérelmek 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./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetérıl 
     Eladó: dr. Dávid Éva Rozália háziorvos, Szalai Katalin védını 
 (Írásos elıterjesztések a jegyzıkönyv mellékletét képezik, a napirend tárgyalásánál jelen vannak dr. 
Dávid Éva Rozália háziorvos, Szalai Katalin védını) 
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Tóbel János polgármester elmondja, hogy az egészségügyi alapellátást az önkormányzat a 
törvényi elıírások szerint köteles biztosítani, ezért kérte fel az ellátásban közremőködıket 
tájékoztatásra. A fogorvosi alapellátás biztosításáról tájékoztatót kértek a közremőködı 
fogszakorvosoktól, melyet a képviselık megkaptak. Kéri a védınıt, szóban egészítse ki az írásos 
beszámolót, melyet a képviselık megkaptak. 
 
Hozzászólások: 
Szalai Katalin védını bemutatkozik, elmondja, hogy Halimba és Szıc községekben együttesen 
látja el a védınıi feladatokat. Feladata nemcsak a kisgyermekes családok, várandós kismamák 
gondozása, hanem a fiatal felnıttek is fordulhatnak hozzá. Ezenkívül az iskola-egészségügyi 
védınıi feladatokat is ellátja, a kötelezı szőréseket végzi 2.,4.,6. osztályokban.  A két községben a 
születésszám évente 14-15 fı, ebbıl 1-2 fı szıci. A gyermekek 25-30 %-a hátrányos helyzető 
családban él, a betegségarány ennél alacsonyabb. Kiemeli, hogy feltőnıen sok az asztmás 
gyermekek aránya, valamint a túlsúly elıfordulása. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel azt. 
 
Kérdések: 
Tóbel János polgármester kérdezi, hogy néhány napja érkezett a Kistérségi ÁNTSZ körlevele a 
gyermekek fejtetvességének megszőntetésével kapcsolatban, Halimbán volt-e ilyen jellegő 
probléma. 
 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy milyen okból minısülnek a gyerekek hátrányos helyzetőnek. 
 
Válasz: 
Szalai Katalin védını elmondja, hogy fejtetvesség egy alkalommal elıfordult, de a szülı otthon 
sikeresen megoldotta a problémát. Hátrányos helyzető lehet a család szociális, anyagi okok miatt, 
leginkább ez fordul elı. 
 
Hozzászólások: 
dr. Katona Éva Rozália dr. Dávid Éva Rozália képviselı, háziorvos elmondja, hogy emlékezete 
szerint 10-12 évvel ezelıtt fordult elı egy családnál komolyabb fejtetvesség, akkor az egész lakást 
fertıtleníteni kellett, nagytakarítást, ágynemő cserét végeztettek a házigondozó segítségével, így 
sikerült végül megoldani a gondot.  
 
Tóbel János polgármester köszöni a beszámolót. Elmondja még – bár csak részben kapcsolódik a 
témához -, hogy az elmúlt héten egy térségi védınıi konferenciát tartottak a dr. Szalai Miklós 
Emlékház és Gyógynövénykertben, melyen 23 fı vett részt és a visszajelzések szerint jól sikerült a 
rendezvény. 
 
dr. Dávid Éva Rozália háziorvos a beszámolója szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy Halimba, 
Szıc községek és az Idısek otthona alkotja a praxist. Havonta 60 óra központi ügyeletet kell ellátni, 
mely egy-egy alkalommal 12 órás. A körzeti nıvér jövı évben nyugállományba megy, helyette 
tapasztalattal rendelkezı, felnıtt szakápoló végzettségő munkatársat keres, aki 2-3 hónap alatt tud 
majd betanulni. Elmondja még, hogy mint a statisztikai adatokból is kiderül, a betegek száma nem 
lett több az elmúlt egy-két évben, hanem az ellátás folyamatosan nehezebb és bonyolultabb lett. 
Sokkal többet kell foglalkozni egy beteggel, mielıbb bármiféle gyógyszert fel lehetne írni, vagy 
egyéb ellátást el lehetne rendelni. A körzeti nıvér egy év alatt összesen 1400 beteglátogatást 
végzett. Sokszor érthetetlen és felesleges az elızetes eljárások szükségessége. Példaként említi, 
hogy egy állandóan ágyhoz kötött beteg részére nem írhat fel pelenkát, hanem szakorvoshoz kell 
idıpontot kell kérni a hozzátartozónak, de amíg fel nem írják, addig meg kell venni a 
gyógyszertárban. Kiemeli, hogy július 1-tıl abban az esetben, ha a beteg 15 napnál tovább van 
táppénzes állományban, bár fel lehet írni a sürgısségi ellátást, nem mehet a beteg a vizsgálatra 
azonnal. Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye meg azt. 
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Kérdés: 
Vajai Gábor képviselı kérdezi, hogy van-e ápolónı képzés Ajkán. 
 
Válasz: 
dr. Dávid Éva Rozália háziorvos elmondja, hogy tudomása szerint nincsen minden évben. 
  
Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el a beszámolókat. 
   
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

96/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja  
a.) a védınıi feladatok ellátásáról készített beszámolót; 
b.) az egészségügyi alapellátás helyzetérıl készített beszámolót. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: folyamatos.   

 
(Szalai Katalin a testület ülésérıl eltávozott) 
 
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.félévi teljesítésérıl 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés, ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a kiadások teljesítése nem idıarányos, hanem 
alacsonyabb, mivel az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása beruházás I.részletének 
kifizetése júliusban történt. Egyebek tekintetében az írásos elıterjesztés mindent tartalmaz. Kéri, 
hogy a kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. 
 
Kérdés: 
Csipszer András alpolgármester kérdezi, hogy a 6,5 MFt a csatorna beruházáshoz szükséges 
eddigi, elızetes költségeket jelenti-e. A közbeszerzési eljárás hol tart a csatornázással kapcsolatban. 
 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy a szennyvízcsatornáról lesz-e tájékoztató. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a csatorna-beruházás elıkészítés önkormányzat által 
megelılegezett díjakat a társulattól át fogják utaltatni. Tájékoztató már több alkalommal történt, 
mind szóbeli, mind írásos, de még terveznek a közeljövıben tájékoztatókat. A közbeszerzési eljárás 
teljes ideje összesen mintegy 105 nap, a véleményezésekkel, az azokra adott válaszokkal együtt. A 
szakértı elkészítette az anyagot, elküldte a Közbeszerzési Döntıbizottsághoz, akik 20 napon belül 
fognak válaszolni, ha lesz javítandó tétel, arra is lesz határidı, majd a végleges hirdetmény szövegét 
ezután lehet megjelentetni a közlönyben.   
Elmondja még, hogy a DRV Zrt. Üzemvezetıségével tárgyalt annak érdekében, hogy a Mővelıdési 
Háznál építsék ki az ivóvízvezetéket most, amikor még nincsen készen a burkolat az udvaron. Sok 
régi vezeték van az udvarban és a mellékutcában, melyeket az évtizedek alatt javítottak, leraktak, 
régiek a vezetékek, nagyon sok a hibalehetıség.  
Elmondja még, hogy az óvodai konyha földgázfogyasztását valószínőleg alultervezték, a teljesítés 
ezért lett 77 %-os, javasolja felülvizsgálni.  Kéri, hogy fogadják el a beszámolót. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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97/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja  
a.) az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.félévi teljesítésérıl készített beszámolót; 
b.) az átruházott gazdálkodási hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: folyamatos.   

 
3./ Az Önkormányzat  2011.évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
(Írásos elıterjesztés, ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az imént ismertetett teljesítés magával vonta a 
költségvetési rendelet módosításának szükségességét, valamint a következı idıszakban elkezdendı 
vidékfejlesztési pályázati beruházások elsı részét, jelesül a faluközpont fejlesztést és a 
kerítésépítést. Elmondja, hogy a Mővelıdési Ház felújítás kifizetési kérelmének 1. részletét 
benyújtották, azt befogadták, hamarosan megkapják a támogatás elsı részét. Javasolja, hogy 
fogadják el a rendelet módosítását az elıterjesztés szerint. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
13/2011.(IX.23.)önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl szóló 
5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet szövege a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi) 
 
 4./  Vegyes ügyek 
     Elıadó: Tóbel János polgármester    
 a.) Belsı ellenırzési jelentés és intézkedési terv jóváhagyása 
(Írásos elıterjesztés, ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy fogadják el a jelentést és az intézkedési tervet az 
elıterjesztés szerint. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósultak. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

98/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a belsı ellenırzési jelentést 
és intézkedési tervet az elıterjesztés szerint.  
Felelıs:    Tóbel János polgármester  Határidı: folyamatos.   

 
b.) Óvodai csoportlétszám emelésérıl döntés 
(Írásos elıterjesztés, ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az elızı ülésen határoztak a létszám emelésének 
engedélyezésérıl, most ismét szükséges az óvodavezetı kérésére megtenni. Javasolja, hogy 
állapítsák meg a két óvodai csoport maximális létszámát az elıterjesztés szerint. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

99/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, Szıc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje 



  5 

közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda 
tagintézményben, az óvodában az óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérését a 
2011/2012. tanévre a következık szerint:    

 II. csoport: 25 fı + 10 % 3 fı + 18% = 33 fı,  
III. csoport: 25 fı + 10 % 3 fı + 18% = 33 fı. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény igazgatójának.    
Felkéri az óvodavezetıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester,  Kovács Attiláné tagintézmény-vezetı helyettes. 

 Határidı: azonnal.   
 
c.) Pedagógus képzési költségéhez hozzájárulás megállapításáról döntés 
(Írásos elıterjesztés, ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester ismerteti Szélessy-Varga Klára pedagógus levelét. Elmondja, hogy a 
tanárnı személyesen is felkereste és kérte a Testület hozzájárulását a kompetencia alapú angol 
nyelvi tanítói képzéséhez, 3 félévre. Javasolja, hogy 50eFt-tal támogassák a képzést, valamint 
javasolja, hogy az igazgató kössön tanulmányi szerzıdést azonos idıtartamra a pedagógussal.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

100/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul Szélessy-Varga Klára 
pedagógus kompetencia alapú angol nyelvi tanítói képzéséhez, 3 félévre 50.000 Ft összeggel 
– a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és 
Egységes Óvoda-Bölcsıdéje közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános 
Iskola és Hársfa Óvoda tagintézménye költségvetése kiegészítésével – az általános tartalék 
terhére.    Felkéri az igazgatót, hogy a tanulmányi szerzıdést kösse meg. 
Felelıs:  Tóbel János polgármester,  Igaz Sándor igazgató.  Határidı: azonnal.   
 

d.) Üzlethelyiség bérletének módosításáról döntés 
     (Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a Halimbár Kft. által bérelt Kossuth utca 38/A. sz, alatti 
üzlethelyiség bérleti díjával kapcsolatban a télen hoztak határozatot, mivel a Mővelıdési Ház 
felújítása miatt a Polgárır Egyesületnek szüksége van az üzlethelyiségre. Javasolja, hogy az 
üzlethelyiséget további három hónapig használhassa a Polgárır Egyesület és a Halimbár Kft. addig 
ne fizessen bérleti díjat.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

101/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Halimba Polgárır Egyesület használhassa a Halimba, Kossuth u. 38./A. sz. alatti, a 
Halimbár Kft. által bérelt üzlethelyiséget 2011. július-szeptember hónapokban. A Kft. 
bérleti díj fizetési kötelezettsége az eltérı használat idején szünetel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester,     Határidı: azonnal.   

 
e.) Vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás indításáról döntés 
(Írásos elıterjesztés, ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
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Tóbel János polgármester elmondja, hogy a Mővelıdési Ház kerítés felújítására és a Faluközpont 
fejlesztésére benyújtott pályázatok támogatásban részesültek. Az elıbbin 14.407.765 Ft támogatást 
nyertek, a faluközpont fejlesztésre pedig 12.679.448 Ft-ot. Árajánlatot kért az eddigi eljárásokat 
lebonyolító Firmiter Bt. képviselıjétıl az építéssel járó beruházások közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolítására. A Firmiter Bt. ajánlata szerint egy eljárást 50eFt + áfa összegért vállal 
lebonyolítani, és javasolja külön-külön eljárásban megvalósítani mindkettıt, a külön pályázatok és 
elszámolási kötelezettség miatt. A tervezı elkészíti a szükséges dokumentációt az örökségvédelmi 
engedélynek megfelelıen az ajánlatkéréshez. Elmondja, hogy a beruházásokat még az idén meg kell 
kezdeni, sıt az elsı részszámlákat be is kell nyújtani a pályázati kiírás szerint. Elmondja, hogy az 
udvari burkolatot az eredeti tervvel ellentétben a mőemlék-felügyelı nem engedélyezte térkıvel, 
hanem süttıi mészkıburkolatot írt elı, a kerítésre pedig faanyagot. Utánanézett, a mészkı ára 8600 
Ft/m2, jóval több, mint a kétszerese a normál térkıének. Az engedélyben a mészkı szerepel, de a 
pályázatot a térköves tervvel és az eredeti tervben szereplı kovácsoltvas-jellegő kerítéssel adták 
még be, ezért módosítási kérelmet is be kell nyújtani. A kerítéssel együtt elkészülne a burkolat és az 
udvari lámpák is. Kéri a képviselık véleményét a közbeszerzési eljárás elkezdésére.  
 
Hozzászólások:  
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy próbálják meg mielıbb lebonyolítani, hogy meg 
lehessen kezdeni a beruházást a bontással még az ıszi idıszakban.  
 
Vajai Sándor képviselı kérdezi, hogy helyi vállalkozóktól is kérnek-e árajánlatot.  
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy most a közbeszerzési szakértı kiválasztásáról javasolja 
a döntést meghozni, aki ezt követıen elkészíti az ajánlattételi felhívást és dokumentációt. A 
következı testületi ülésen döntenének, hogy kitıl kérjenek ajánlatokat. Egyetért azzal, hogy helyi 
vállalkozóktól is kérjenek ajánlatot. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

102/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy a Mővelıdési 
Ház kerítés és udvar felújítása tárgyú vidékfejlesztési pályázati program megvalósítása 
céljából egyszerő közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás lefolytatására elfogadja a Firmiter 
Bt. (Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/A. képviselıje: Harsányiné dr. Tóth Beáta ügyvezetı) 
vállalkozás ajánlatát 50.000 Ft + áfa = 62.500 Ft összegő vállalkozói díjjal – az általános 
tartalék terhére. Ezzel egyidejőleg felkéri a vállalkozót az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció összeállítására az építési engedélyben foglaltak szerint. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg, a vállalkozói szerzıdést 
kösse meg. Felelıs:    Tóbel János polgármester,     Határidı: azonnal.   

 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a faluközpont felújításnál, mint arról a Képviselı-
testület két évvel ezelıtt döntött, megújul a térkı burkolat, padok, bokrok lesznek kihelyezve, 
valamint az üzletsor elé fedett tornácos beálló készül, a régi buszvárót elbontják.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

103/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy a Faluközpont 
fejlesztés tárgyú vidékfejlesztési pályázati program megvalósítása céljából egyszerő 
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közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás lefolytatására elfogadja a Firmiter Bt. (Balatonfüred, 
Móricz Zs. u. 18/A. képviselıje: Harsányiné dr. Tóth Beáta ügyvezetı) vállalkozás ajánlatát 
50.000 Ft + áfa = 62.500 Ft összegő vállalkozói díjjal – az általános tartalék terhére. Ezzel 
egyidejőleg felkéri a vállalkozót az ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítására az 
építési engedélyben foglaltak szerint. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg, a vállalkozói szerzıdést 
kösse meg.        Felelıs:    Tóbel János polgármester,     Határidı: azonnal.   

 
f.) LEADER vidékfejlesztési pályázatok benyújtásáról döntés 
(Írásos elıterjesztés, ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy szeptember 29-ig lehet projektötleteket benyújtani a 
Leader vidékfejlesztési pályázati kiírásokra. A végleges pályázatot azok nyújthatják be, akik ötletét 
a Bíráló Bizottság támogatja. Az elmúlt héten megbeszélést folytatott a helyi civil csoportok és 
intézmények vezetıivel, akiket közremőködésre kért és az ötletek kidolgozására. Több pályázati 
lehetıség is felmerült a helyi alapítványok, civilek részérıl, például rendezvénysorozatra, képzésre. 
Javasolja, hogy az Önkormányzat a Mővelıdési Ház, mint közösségi tér, bútorzatának beszerzésére, 
térfigyelı kamera rendszer kiépítésére kérjen pályázati támogatást. Maximálisan 3 M Ft-ot lehet 
igényelni, 25 % áfa tartalom erejéig szükséges az önrészt vállalni, a jövı évben lehet megvalósítani 
valószínőleg. Javasolja, hogy nyújtsák be a pályázatot a maximális összegre, és biztosítsák az 
önrészt 750 eFt összegben. Kéri a képviselık véleményét. 
 
Hozzászólások:  
Csipszer András alpolgármester támogatja a javaslatot. Elmondja, hogy az EJHA Egyesület tagjai 
közül is részt vettek a megbeszélésen és megpróbálják a falunapi programok és egy képzési sorozat 
megvalósítására benyújtani a pályázatot. Civil szervezet lévén, nem kell önrészt vállalni, 
együttmőködési megállapodást kell kötni a többi partnerrel, az önkormányzattal is.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

104/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy pályázatot 
nyújt be az Éltetı Balaton-felvidékért Egyesület Helyi Akciócsoport LEADER 
vidékfejlesztési pályázati kiírására a Közösségi terek fejlesztése témakörben. Pályázati cél a 
Mővelıdési Ház közösségi térbe bútorzat és térfigyelı kamera rendszer megvalósítása. 
Pályázati támogatási kérelem: 3.000.000 Ft, önrész: 750.000 Ft – a 2012. évi költségvetési 
keret terhére.  
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg, a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon.    Felelıs:    Tóbel János polgármester,     Határidı: azonnal.   

 
Tóbel János polgármester elmondja továbbá, hogy a Halimbai Óvodásokért Alapítvány 
benyújtana egy pályázatot az óvoda tetejére napkollektor építése támogatásának céljából. A 
megújuló energiaforrások hasznosítása témakörben 10% önrész szükséges a civil szervezetnek, 
abban is 3 M Ft-ot lehet igényelni. Mivel az önkormányzat az épület tulajdonosa és fenntartója, 
szükséges lenne együttmőködési megállapodást kötni a pályázati program lebonyolítása céljából. 
Javasolja, hogy kössék meg a megállapodást és vállalják a 10% önrészt 300 eFt összegben, jövı évi 
megvalósítással.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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105/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja, hogy a Halimbai 
Óvodásokért Alapítvány pályázatot nyújtson be az Éltetı Balaton-felvidékért Egyesület 
Helyi Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési pályázati kiírására a Megújuló 
energiaforrások hasznosítása témakörben. Pályázati cél az óvodaépület tetıszerkezetére 
napkollektor elhelyezésének megvalósítása. Kifejezi szándékát, hogy együttmőködési 
megállapodást köt az Alapítvánnyal és a pályázati program megvalósításához szükséges 
önrészt 300.000 Ft összegben vállalja – a 2012. évi költségvetési keret terhére.  
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg, a megállapodást írja alá.    
Felelıs:    Tóbel János polgármester,     Határidı: azonnal.   

 
g.) Közösségi autó vezetési jogosultságáról döntés 
     (Szóbeli elıterjesztés) 

 
Csipszer András  alpolgármester elmondja, hogy több hónapja, kb. egy éve szállítják felváltva az 
Ifjúsági Futballcsapatot Taliándörögdre edzésekre és hétvégeken a mérkızésekre. Javasolja, hogy 
engedélyezzék az ificsapat edzıje, Litvinyuk Zoltánnak is a vezetési jogosultságot a közösségi 
autóra csütörtök és vasárnap. Vegyes a korosztály, a 15 év felettiek jól szerepelnek.  
 
Tóbel János polgármester egyetért a javaslattal szeptember 15-tıl. Nagyon megterhelı ugyanazon 
embereknek a szállítást vállalni. A csapat nagyon lelkes, a busz tele van mindig.  
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

106/2011.(IX.13.)Ö. határozat                 
Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi, hogy Litvinyuk Zoltán 
halimbai lakos a 9 fıs közösségi autót vezesse az Ifjúsági Futballcsapat szállítása céljára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelıs:    Tóbel János polgármester,     Határidı: azonnal.   

 
 
5./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
 
A jelentést a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Tájékoztató 
Vajai Gábor képviselı javasolja, hogy a Mővelıdési Ház udvarán a gesztenyefák alá majd 
ültessenek csemetéket, hogy a pótlásokról gondoskodni lehessen, az épület felújítása után. 
  
Vajai Gábor képviselı javasolja, hogy a jövıben a búcsú és a falunap rendezvényt válasszák 
külön, több lakos javasolta, mivel sokan nem tudnak részt venni, mert akkor látogatnak haza a 
rokonok. 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy más lakosok pedig éppen annak örülnek, hogy a búcsú 
idején hazalátogató rokonság is részt vehet a falubeli programokon, az elszármazottak többször 
szóvá tették, hogy milyen jó látni a falu fejlıdését ilyen alkalmakkor. A falunapon nemcsak a bál az 
egyetlen rendezvény, hanem kulturális programok, kiállítások, bemutatók is vannak. Javasolja, 
hogy a jövı évi kulturális programterv összeállításánál vitassák meg a szervezést. 
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Vajainé Szijártó Margit képviselı javasolja, hogy kérdezzék meg a lakosság véleményét errıl. 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


