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PROBLÉMA A FALUBAN
Bírósághoz fordult a polgármester

   A mi nyugodt, csendes falunkban az utóbbi egy évben problémák jelentkeztek, a csendes víz felka-
varodott. A hivatallal szemközti előbb egy, majd vásárlás után még egy lakóingatlanon idegenek je-
lentek meg. Bejelentkezés nélkül érkeztek, azóta sincsenek bejelentkezve a polgármesteri hivatalban. 
              (folytatás a 7. oldalon)

Bakonyszombathelyen egyértelmű volt 
a választás a pályázat benyújtásakor: 
új óvoda-bölcsőde intézményt a faluba – 
mondta ki a képviselő-testület 2015 áp-
rilisában. 
A munka már idő előtt megkezdődött: helyi köz-
vélemény kutatás, megvalósíthatósági tanulmány/
ok, szakértői látogatások, többféle látványterv. Így 
a pályázat benyújtásakor már minden készen állt: 
a szabad telket az önkormányzat már megvásárol-
ta, lebontotta a régi épületet. Engedélyes tervdo-
kumentációval rendelkezett, nagyjából a pályáza-
ti anyag is kész volt, csak össze kellett rendezni és 
be kellett nyújtani.  

Megvalósítás helyszíne: Bakonyszombathely, 
Rákóczi u. 8. hrsz.: 560. Az Önkormányzat 
megvásárolta az elmúlt évben az ingatlant, 

(Folytatás a következő oldalon)

MEGVALÓSUL AZ ÚJ ÓVODA – BÖLCSŐDE 
BAKONYSZOMBATHELYEN!

NYERT A TERÜLETI 
OPERATÍV 

PROGRAMBAN 
A HELYI ÓVODA-

BÖLCSŐDE PROGRAM

Látványterv nyeregtetős 
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melynek alapterülete 2092 m2. Beépíthető hasznos te-
rület: 850 m2. Az ingatlan a falu központban fekszik, a 
játszótér mellett, a műv. ház és a könyvtár, valamint az 
iskolaépület mellett. 

  A projekt célja az óvodai ellátáshoz való hozzáfé-
rés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésé-
nek megvalósítása. Továbbá a bölcsődei ellátás megte-
remetése a településen.  A kisgyermekellátás területén 
szerzett szakmai tapasztalattal és az óvodai ellátásra 
vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban 
olyan tárgyi környezet tervezése, kialakítása, amely a 
0-2 és a 3-6 éves korosztály fejlődését minden terüle-
ten elősegíti. 

  A projekt átfogó célja, hogy egyrészről biztosítsa a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásai-
nak betartását, a kötelező feladatellátást, másrészt egy 
olyan óvodai és bölcsődei intézmény kerüljön kialakí-
tásra Bakonyszombathelyen - az új épület felépítését 
követően -, amely megteremti a modern óvodai és böl-
csődei ellátás követelményeinek megfelelő környezetet. 

  Alkalmas egy, a jövőben várható magasabb gyermek-
létszám befogadására, valamint a hiányosságok meg-
szüntetésével és a szükségletek kielégítésével a jelen-
legi óvodai és bölcsődei ellátás minőségét javítja - a 
környezetet jobbá, barátságosabbá teszi. 
Az épület felépítésével cél egy olyan intézmény kiala-
kítása, amely megfelel a XXI. század szakmai, törvé-
nyi követelményeinek, amelyet a jelenlegi épület még 
felújítása esetén sem tudna biztosítani. 

A gyermekek ellátása éppen ezért nem megfelelő a 
községben, a projekt ezen a kialakult helyzeten kíván 
mielőbb javítani. /Az önkormányzat próbálkozott már 

hosszú éveken keresztül különböző szigetelési mó-
dokkal, sikertelenül./

  A program specifikus célja tehát egy új épület ki-
alakítása, amely megfelel minden meglévő törvényi 
és szakmai szabályozásnak, előírásnak. Az épület 
felépítése során kialakításra kerülnek a foglalkozta-
tó helyiségek, a vizesblokkok, az étkezéshez szüksé-
ges melegítőkonyha, étkező, mosoda, mosogatószo-
ba, az egyéb speciális szobák, szertárak, tornatér, öl-
tözők, játszótér, kert, stb. 
Fentiek, valamint az önkormányzat által megfogal-
mazott igények alapján 2 db 25 férőhelyes óvodai, 
valamint 14 férőhelyes bölcsődei foglalkoztatót ala-
kítunk ki, ezáltal egy 64 férőhelyes intézmény került 
megtervezésre. 

  A projekt indokoltsága: Az intézménynek jelenleg 
helyet adó épület a mai kor követelményeinek elvá-
rásait nem tudja betölteni, jelentős többletmunkával, 
szervezési feladatok felvállalásával sem lehetséges 
az optimális feltételek megteremtése. Az épület kb. 
150 éves, tömör téglafalazatú, falazott téglaboltoza-
tos, fa födémes és nyeregtetős kialakítású. Az épü-
let homlokzati nyílászárói korábban cserére kerül-
tek, 2 rétegű üvegezésű műanyag ablakok és bejá-
rati ajtók találhatóak. Az épület korából és szerkeze-
teiből adódóan irreálisan magas falvastagsággal ren-
delkezik, padló és falszigetelés nélkül. Az épületbe 
belépve azonnal érezhetővé válik a magas páratarta-
lom és penészesség. 
Az utólagos vízszigetelés technológiája a jelenlegi 
falazatot figyelembe véve nem elégséges, és a szel-
lőztető rendszer kiépítésével sem szüntethető meg 
az épület egészség károsító hatása. 
Az építmény belsői tereit tekintve is korszerűtlen 
és számos feltételnek nem felel meg. A 20/2012. 

Óvodai tervezett helyszín
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(Folytatás a következő oldalon)

(VIII. 31.) EMMI rendelet alapján előírt kötelező 
helyiségek közül nem rendelkezik az épület az aláb-
bi helyiségekkel: - logopédiai foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba, nevelőtestületi szoba, szülői foga-
dásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására alkalmas 
helyiség, felnőtt mosdó, öltöző, mosó, vasaló helyi-
ség. 
Az intézmény oktatási-nevelési tereire jellemző - a 
régi építés, rossz, hiányos szigetelés miatt – az épület 
falainak tartós vizes állapota. A penész és doh a leg-
gondosabb takarítási és fertőtlenítési munkálatok el-
végzése mellett is uralja a levegőt. Gyakori szellőzte-
téssel és levegőzéssel próbálja a személyzet enyhíteni 
a körülményeket. 
Az önkormányzat számos modern szigetelési techno-
lógiával próbálkozik évről-évre, sokmilliós ráfordítás-
sal. Építészeti szakértői szakvélemények egyöntetűen 
az új épület megcélzását támasztják alá. 

  Kapacitáshiányról a bölcsőde vonatkozásában be-
szélhetünk. Kisbér járás területén nincs ugyanis böl-
csődei intézmény, sem pedig az ezt helyettesítő intéz-
ményes forma (családi napközi, egységes óvoda-böl-
csőde), így ez a település vonatkozásában is komoly 
problémát jelent. A családok 30-40 km-re tudják böl-
csődés korú gyermekeiket intézményes ellátásba he-
lyezni. 

A projekt célja, eredményei: 
  Kettős funkciójú, óvodai és bölcsődei intézményt 
magában foglaló épületegyüttest kívánunk megvaló-
sítani a gazdaságosság jegyében. 
Az új, megvalósítandó építményt közösségi helyiség 
funkcióval egészítünk ki: egy többfunkciós nagyobb 
méretű helyiséget is elhelyezünk a szükséges kiegé-
szítő elemeivel. Játszóház, alkalmi közösségi kulturá-
lis programok, sportprogramok, sérült gyermekek te-
rápiás foglalkoztatása stb. céljából. 
  A két intézmény szomszédosan, de elkülönült egy-
ségben működik, két óvodai csoportszoba (50 férő-
helyes), és egy bölcsődei csoportszoba létesül, mely 
maximálisan 14 csecsemő és gyermek elhelyezésére 
alkalmas. Az épületegyüttes központi konyhának is 
helyt ad. A beruházás helye a település központja, a 
főtéri öko-játszótér és gépkocsi parkoló szomszédsá-
gában, a művelődési ház és könyvtár, valamint az álta-
lános iskola közelében. 
  A tervezett építmény innovatív, passzív ház jellegű. 
Az épületegyüttes harmonikusan illeszkedik a telepü-
lésközponthoz.
 

A tervezés során fontos szempont volt, hogy a köz-
ségben jelenleg működő központi főzőkonyha az 
épületen belül tudjon elhelyezkedni. Az épületben 
helyet kellett biztosítani egy aulának, kiszolgáló- és 
kazánház helyiségeknek, a rendszeres testmozgást 
elősegítő tornaszobának és 3 foglalkoztatónak, és az 
ezekhez kapcsolódó öltözőkkel, vizesblokkokkal, és 
tárolókkal. Az épület auláját az általános iskolások 
étkeztetésére is alkalmasan kellett kialakítani. 
Az óvodát és a bölcsődét önálló intézményként, de 
szerves egységben kellett megtervezni, mert az ét-
keztetés kiszolgálása közös folyosóról történik, va-
lamint vannak helyiségek, melyeket mindkét intéz-
mény igénybe kíván venni időben elkülönített mó-
don (fejlesztő helyiség, orvosi szoba és elkülönítő).

Jelenleg a terület üresen áll, építmény nem található 
rajta. Az új épület elhelyezése során figyelembe vet-
tük a keretes beépítési előírást, melynek következté-
ben az épület a baloldali oldalhatáron, az utcafront-
tól 5 méteres előkerttel került elhelyezésre. 
A telek területe 2092 m2, így a beépítésnél a 35%-
os beépítettséget figyelembe véve az épület beépí-
tett alapterületét 732 m2-ben maximalizáltuk. Eh-
hez kapcsolódik a játszóudvar, mellyel 850 m2 –es 
a funkcionálisan kihasznált tér. Az elkészített vázlat-
tervek alátámasztják, hogy a fenti paraméterek be-
tartása mellett is működőképes óvoda alakítható ki 
a területen. Az önkormányzat által megfogalmazott 
igények alapján 2 db 25 férőhelyes óvodai, valamint 
14 férőhelyes bölcsődei foglalkoztatót alakítottunk 
ki, ezáltal 64 férőhelyes intézmény került megter-
vezésre. 
A 14-15 fős csoportban bölcsődére a településen 
már korában is igény mutatkozott, mivel helyben 
kevés munkalehetőség elérhető. Az épület tervezé-
sénél fontos szempont volt a helyiségek megfelelő 
tájolása és a helyiségek természetes megvilágításá-
nak maximalizálása, a természettel való maximális 
kapcsolat. Már a beépítésnél törekedtünk arra, hogy 
a kiszolgáló funkciók (konyha és kazánház) az ut-
cáról könnyen megközelíthetőek legyenek, kizárva 
a belső udvarról az időszakos gépkocsi forgalmat.
Az utcafronton elhelyezett konyhablokknak köszön-
hetően az épület többi tömegét visszább tudtuk húz-
ni az utcától, így közvetlenül az épület előtt el tud-
tuk helyezni a parkolókat. Az egészséges életmód 
megalapozását hivatott segíteni a bejárat közeli bi-
ciklitároló. A megérkezés helyét, az aulát igyekez-
tünk az épület magjában elhelyezni, melynek több-
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funkciós térként való hasznosítása ez által erősödne. 
Az épület igazgatását szolgáló helyiségeket az aulá-
hoz kapcsoltuk, így ezek a gyerekek által használt te-
rektől elkülönülhetnek. 
A foglalkoztatók elhelyezésénél fontos szempont volt 
a megfelelő bevilágítás elérése, így e helyiségeket 
dél-kelet felé nyitottuk meg. Megközelítésük az öltö-
ző-előtéren keresztül lehetséges. 
A csoportszobákhoz szintén az előtéren keresztül kap-
csolódik a vizesblokk, amely 4 db mosdót, 3 db wc-t 
és 1 db pissoirt tartalmaz. A csoportszobáknak a vizes-
blokkon keresztül közvetlen kapcsolata van a terasszal, 
illetve az udvarral. A foglalkoztatók és a kiszolgáló he-
lyiségek eléréséhez szükséges közlekedő megfelelő be-
világítottságát a tetősíkban elhelyezett 2 db fényalag-
úton, valamint a belső átrium feletti tetőablakokon biz-
tosítjuk. A közlekedő megközelítése az aula felől lehet-
séges, de önálló hátsó bejárattal is rendelkezik. 
A tornaszoba elhelyezésénél fontos szempont volt, hogy 
a nagyobb létszámú rendezvényeknek is helyet biztosít-

son, így az aulával közös teret alkotva szerveztük a teret. 
A közlekedőről elérhető a mosdó előteres személyzeti 
wc, takarítószer tároló, személyzeti öltöző, mosókony-
ha és az óvodai eszközök tárolására alkalmas szertár. 
A közlekedő kiszélesítésével kialakítottunk egy bel-
ső átriumot, ahonnan a nevelői iroda és a fejlesztő he-
lyiség közelíthető meg. A bölcsőde főbejárata az épü-
let észak-keleti végére került. A bölcsődében dolgozó 
3 fő részére önállóan alakítottunk ki szociális helyisé-
geket és irodát, takarítószer tárolót, valamint játékrak-
tárt. A bölcsődéhez tejkonyhát is terveztünk. 

Eddig a program ismertetése, részletes kifejtése, le-
írása.
A következőekben már a megvalósulásról tudunk írni. 
Jelenleg folyamatban van a szerződéskötés, előkészí-
tésben a közbeszerzés.
A jövőben is részletesen ismertetjük a Hírmondó olva-
sói előtt a fejleményeket.

Pintér Lajos 
     polgármester

Hírünk a megyében
HAT VÁROSBAN ÉS HAT KÖZSÉGBEN FEJLESZTENEK 24 óra
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Hírünk a megyében
24 óra HAT VÁROSBAN ÉS HAT KÖZSÉGBEN FEJLESZTENEK
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Hírünk a megyében
Kisalföld HAT VÁROSBAN ÉS HAT KÖZSÉGBEN FEJLESZTENEK
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(Folytatás az 1. oldalról)

  A mi nyugodt, csendes falunkban az utóbbi egy év-
ben problémák jelentkeztek, a csendes víz felkavaro-
dott. A hivatallal szemközti előbb egy, majd vásárlás 
után még egy lakóingatlanon idegenek jelentek meg. 
Bejelentkezés nélkül érkeztek, azóta sincsenek beje-
lentkezve a polgármesteri hivatalban. 
  A falu lakossága először csodálkozva és meglepőd-
ve, lényegében érdeklődve nézte a lakókat. Aztán ide-
genkedve és elzárkózva figyelte a fejleményeket, tá-
vol tartva magát a jelenségtől. 
   A község önkormányzati hivatala az első pillanat-
tól kezdve reagált. Még nem voltak itt az „idegenek”, 
csak a „szálláscsinálás” kezdődött meg, mikor be-
kérette a polgármester Rahmar Valériát / Ihász Valé-
ria / és Tóth Jenő Ádámot a hivatalba. Ekkor ők egy-
két hetes türelmi időt kértek, ami alatt megjelentek a 
munkások is. Másodszor Tóth Jenő Ádám jelent csak 
meg, aki azt tolmácsolta, hogy rövid időn belül távo-
zik a munkások legnagyobb része – azt követően vé-
gig gondolják az ügyet… 
  Ezt követően sem történt változás, sőt a szállásokon 
még több lett a lakó. Mielőtt letelt volna az egy év, a 
hivatal a rendőrséghez fordult / korábban is megtet-
te, de akkor csak eseti jelleggel, konkrét rendellenes-
ségek kapcsán /. A rendőrség 2017 júliusában, a pol-
gármesteri hivatalban egy Tóth Jenő Ádámmal történt 
megbeszélésen vett részt, majd a házak előtt a rendőr-
ségi munkatársak jelentek meg nap, mint nap / mindig 
rendőrségi bejelentésre /. 
  Közben kértük, hogy tegye hivatalossá a munkások 
elszállásolását, alakítson hatósági nyilvántartásba ve-
hető szálláshelyet – melyre feldúltan reagált, de ér-
dembeli intézkedést nem tett.   
  Közben a falu lakosságának is elege lett a szállás kö-
rüli állapotokból / a rendkívül magas létszám, a folya-
matos utcai gondok / és aláírásgyűjtést indított. Az ak-
ció a végéhez közeledik.  
  A polgármester és a jegyző - korábban és akkor is – 
más hatóságokhoz is fordult.
  Végül is így került sor a legvégén a bírósági beje-
lentésre, polgári perre kereseti kérelem formájában, 
melynek közöljük a lényegét:         

Kereseti kérelem: 
Tóth Jenő Ádám Bakonyszombathelyen munkásszál-
lást üzemeltet, több mint egy éve a Bakonyszombathely 
község, Kossuth L. u. 34, valamint a Kossuth L. u. 
36. szám alatti magánlakásokban. A lakások egyikén 
/ Bakonyszombathely, Kossuth u. 36. szám / édesany-
ja és annak testvére van feltüntetve tulajdonosként. A 
másiknál / Bakonyszombathely, Kossuth u. 34. szám / 
még a régebbi tulajdonosok szerepelnek a földkönyv-
ben, de már Tóth Jenő Ádám testvére, Tóth Márton a 
tulajdonos. 

A két lakóingatlan nincs bejelentve mun-
kásszállásnak. Ez ügyben kérjük intézke-
désüket. 
A Bakonyszombathely község: Kossuth L. 
u. 34, Kossuth L. u. 36. szám alatti magán-
lakásban lakó emberi tömeg (30-40 em-
ber lakásonként, részben külföldiek) tisztá-
zatlan, bejelentkezés nélküli tartózkodása, 
megélhetése, adóügyi rendezetlensége, ren-
dezetlen közállapotai hosszú idő óta problé-
mákat jelent a faluban.

A kereseti kérelem tárgyát képező eset leírása: 

Bakonyszombathelyen a Kossuth L. u. 34. és a Kos-
suth L. u. 36. szám alatti magánlakásban 2016. június 
közepén 30-40 személy jelent meg lakásonként, azóta 
is ott tartózkodnak – bizonyos fluktuációval ugyan -, 
nincs tudomása Önkormányzatunknak kilétükről.
Az épület(ek) nem lettek bejelentve önkormányza-
tunknál munkásszállásnak.  Lakhely, illetve tartózko-
dási hely bejelentés sem történt a 40-60 munkás részé-
ről Önkormányzatunknál, immár több mint egy éve. 
Adózás szempontjából nincs rálátásunk a helyzetükre. 

Rahmar Valéria / Ihász Valéria / és Tóth Jenő Ádámot, 
/ általuk Tóth Mártont / a lakások tulajdonosait több 
alkalommal is kértük a fennálló állapot rendezésére, 
akár munkásszállás kialakítására, stb. Első alkalmak-
kor szóban, majd ezt követően írásban. 
/ Írásbeli melléklet: „Felszólítás Tóth Ádám” /   

 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
PROBLÉMA A FALUBAN

Bírósághoz fordult a polgármester

(Folytatás a következő oldalon)
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 Tájékoztató

Ingyenes jogi 
 tanácsadás

 Időpontja
 Augusztus
 hónapban, 

a Családsegítő 
Központban:

Augusztus 7. (hétfő)
11.30-19.30

Augusztus 21. (hétfő), 
11.30-19.30

Helyszín:
Kisbér, Angol kert 1.

Tel.: 34/ 353-133

§

Érdemben semmi értékelhető választ nem kaptunk, il-
letve megfelelő intézkedés nem történt, csupán any-
nyi a válasz, hogy az emberek különböző helye-
ken dolgoznak. Többségük a Tóth Jenő Ádám vezet-
te / egyik ügyvezetője a cégnek /Vogelpick Kft –ben 
(Bakonybánk, Külterület) vette fel a munkát. 
 
A falu lakosságát a fennálló állapot nyugtalanítja, 
ezért már aláírásgyűjtés folyik, amit közhírből tu-
dunk, már több mint 200 család aláírta.  
A lakóházak övezetében rendszeresen csoportosan 
megjelennek, már rendzavarások is történtek. Ez ügy-
ben folyamatosan rendőrségi intézkedések történtek.

Az elszállásolás / a fent említett két lakóház ingatlan 
20-40 fő tekintetében / igen kritikus, emberek össze-
zsúfolva, hátsó gazdasági épületekben is lakva / átala-
kított istállókban /. 

Az adatoknak a feltüntetése, amelyekből a bíróság 
hatásköre és illetékessége megállapítható:

- tulajdoni lapok, 2884 Bakonyszombathely község, 
Kossuth L. u. 34, valamint a Kossuth L. u. 36. sz. 
- felszólítás Tóth Ádám
- tanúvallomások  
- fénykép dokumentációk

A bíróság döntésére irányuló határozott kérelem, 
azaz a kereseti kérelem előadása. 

Kérjük a Komáromi Járásbíróságot, hogy fenti kere-
seti kérelem ügyében tegye meg a megfelelő intézke-
déseket és döntésként határozza meg a két lakóingat-
lan megfelelő átalakítását munkásszállásra, valamint 
hivatalos bejelentését.

Bakonyszombathely, 2017. 07.29.

A falu lakosságára bízom a helyes és józan megítélé-
sét az ügynek.
A szűk törvényi lehetőségek mellett a falu vezetése 
nem találta még meg a várt, célravezető megoldást.
Sajnáljuk, hogy személyi ellenállás a falu lakosságá-
nak nagy részét bizonytalanná teszi.
A bírósági kereset benyújtása ad alapot a reális, füg-
getlen és helyes döntéshez. 

Pintér Lajos 
polgármester

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

Búcsút vettünk 
elhunyt állampolgárunktól:

Magyar Istvánnétól (Kossuth u.)

Köszöntjük községünk 
új állampolgárát:

Jávori Nikoletta és Tordai Albert Imre 
kislányát: Tordai Hanna Erikát

Házasságot kötöttek:
Bikali Julianna és Szabó Gergely László

Nagy Andrea és Tóth Péter

Közérdekű 
információk



9HÍRMONDÓ2017. AUGUSZTUS

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusz-
tus 22. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Finta János nyújt, a 06-34-353-133 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szoci-
ális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére tör-
ténő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1. ). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 1752/II/2017 , valamint a 
munkakör megnevezését: családsegítő. 
Elektronikus úton Finta János részére a 
kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen keresz-
tül 
Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom me-
gye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályáza-
tok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes 
meghallgatását követően az intézményvezető dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ide-
je: A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szoká-
sos módon. - 2017. augusztus 7.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom me-
gye, 2870 Kisbér, Angol kert 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: A szolgálat szakmai munká-
jának elvégzése Kisbér járás 17 településén az 1993. 
évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, vala-
mint végrehajtási rendeleteik alapján. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek:
Főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által elő-
írt szakképesítés a családsegítés munkakör betölté-
séhez, 
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály sze-
rint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz 
Büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyetem, szociális, pedagógia, egészségügy, köz-
igazgatás,
Szociális, egészségügy, pedagógia, közigazgatás te-
rületén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
Szociális, gyermekjóléti alapellátás területén szerzett 
szakvizsga; helyismeret 
Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata 
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló, felelős-
ségteljes, pontos munkavégzés,mobilitás, kommuni-
kációs készség, szociális érzékenység, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzett-
séget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik 

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 
Alapellátási Központ 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő munkakör betöltésére. 

BAKONYSZOMBATHELYI 
HÍR MON DÓ

A ki adá sért fe lel: 
Ön kor mány zat Bakonyszombathely

Nyomdai szerkesztés: 
Kovács Tímea (Nyomda, Nagyigmánd) 

Szerkesztetésben közremûködött: 
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Polgárőr Egyesület 
Bakonyszombathely

1995 óta az Ország és a 
lakosság szolgálatában

A Polgárőrség a bűncselekmények megelőzése, köz-

rend közbiztonság, gyermek és ifjúságvédelem, ka-

tasztrófa, környezet és állatvédelem, eltűnt szemé-

lyek felkutatásában működik közre.

Felkérésre temetéseket, egyéb rendezvényeket, fut-

ballmérkőzéseket biztosítunk. A Polgárőr Egyesület 

Bakonyszombathely 2017. évben a Magyar Labdarú-

gó Szövetségtől 100.000,- Ft támogatásban részesült. 

Az egyesület vállalta, hogy a községünkben Komárom-

Esztergom Megyei Igazgatóság által megrendezett lab-

darúgó mérkőzések zavartalan lebonyolítását minden 

alkalommal, 2-3 fővel biztosítja. A felhasznált összeg-

ről a Támogatási Szerződésben meghatározott szem-

pontok szerint az egyesület elszámolt a támogató felé.

Együtt működik a lakossággal, az Önkormányzattal, 

az iskolával, óvodával, egyházakkal, továbbá a me-

gyei és az Országos Polgárőr Szövetséggel, a me-

gyei Rendőr-főkapitánysággal és a kisbéri Rendőr-

kapitánysággal, de nem az irányításuk alatt, szak-

mai útmutatást, minden évben továbbképzést tarta-

nak számunkra. A polgárőr szolgálatban közfelada-

tot ellátó személynek minősül, ha rendőrrel teljesít 

szolgálatot fokozott büntetőjogi védelem illeti meg. 

A polgárőr egyedül szolgálatot nem láthat el.

Az egyesület tagdíjból és pályázati támogatásokból 

és adományokból tartja fent magát, a tagdíj mértéke 

évi 2.400 Ft/fő. 

A tagság létszáma jelenleg 21 fő, akik önzetlenül a 

munkájuk mellett, szabadidejük feláldozásával nap-

pal és éjjel látnak el szolgálatot, mindenféle ellen-

szolgáltatás nélkül.

2016. évben 2029 óra szolgálatot teljesítettünk, 40 

alkalommal intézkedtünk.

Az egyesület 2015-ben eleget tett a Törvényi előírá-

soknak, ami szerint az Alapszabályt a Polgári Tör-

vénykönyv rendelkezéseihez kellett rendelni. A módo-

sított Alapszabályt a Tatabányai Törvényszék elsők kö-

zött hagyta jóvá. 

Minden évben a falunapon azokat a polgárőröket, akik 

5 -10 éve tagjai az egyesületnek „polgárőr szolgálatért 

„emlékplakettel, valamint vásárlási utalvánnyal jutal-

maztuk.

Tisztelt Bakonyszombathelyi lakosok!
Azok a személyek, akik ezután kedvet érez-
nek a munkánk iránt, korra és nemre való 
tekintet nélkül jelentkezhetnek tagtársaink-
nál, ha többen vagyunk, hatékonyabbak le-
hetünk. Feltétel: a 18. életév betöltése, bün-
tetlen előélet és az önkéntes szolgálat válla-
lása.

Paksi József
elnök
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 Falunap képekben


