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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

220/2016. 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 

 Január 25-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Pintér Lajos polgármester, Török Elek József alpolgármester, Homoki 

Péterné, Ferenci Andrea, Kállai István, Szteblák Lajos, Simon Ferenc 

képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

 Pintérné Ballabás Márta Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Vaderna Balázsné Szociális Bizottsági kültag 

 Hermann Imréné Gazdálkodási főelőadó 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Pintérné Ballabás Márta Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Vaderna Balázsné Szociális Bizottsági kültag 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő 

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből mind a 6 fő képviselő jelen van. Javasolta, 

hogy az egyebek napirend  

a./ pontjához kerüljön felvételre a migrációs kvóta elutasítása, ill. 

b./ pontjához a Damjanich, Bem, Baross u. áramellátása napirend. 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2016. (I.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett 

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

2./ A 2016. évi Önkormányzati költségvetés-tervezet tárgyalása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ A 2016. évi képviselő-testületi ülésterv 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ A 2016. évi Belső ellenőrzési ütemterv és megbízási szerződés 

 ( Önk. Bakonyszombathely, Bakonyszombathelyi KÖH., Óvodai Társulás) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

  Varga Sándor jegyző 

5./ Egyebek  

a.) Migrációs kvóta elutasítása 

b.)  A  Damjanich, Bem, Baross u. áramellátása napirend. 

 

6./ Kitüntető címek adományozása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti időben tett 

fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester szóban kiegészítette az első napirendi pontot azzal, hogy pályázati 

egyeztetések történtek. Az egyiket emelné ki december 16-án a megyei önkormányzatnál 

alakult egy kft, a megyei önkormányzatnál, akik úgy gondolják a top pályázati keretek terhére 
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előkészítést, tervezést, pályázatírást bevállalná. Mivel ez külön költséggel nem jár mi ezt 

kértük, talán több lesz a sanszunk a pozitív elbírálásra, ha ők készítik el a pályázatunkat. 

Elsősorban az óvodai pályázatunkat neveztük ki. Célkitűzéseink között szerepel, már 

megjelent pályázat egészségügyi ellátás fejlesztése. /orvosi rendelő, szolgálati lakás/ Tervrajz, 

dokumentációs dolgok hiányában vagyunk, ezért újból fel kell méretni az épületet. Egy 

pályázaton kisorsoltak bennünket, ilyen szerűen ez nem fog költségbe kerülni. /bár a 

szolgálati lakás lehet, hogy fog/  Két nagy pályázatba sűrűsödtek össze az Árpád utca, temető 

térkövezése, Dózsa utca folytatása, belvíz elvezetési dolgok. Erről még nincs eredmény, bár 

bízunk benne, hogy pályázatunk pozitív elbírálásra kerül. Polgárőrök kérték, hogy az 

önkormányzat biztosítson nekik egy olyan helyet, ahova be tudnának menni melegedni, akár 

két szolgálatátadás között is. Javasolta, hogy a mellettünk lévő irodát a rendőrőrssel közösen 

használják. Január 16-án lezajlott az iskolai alapítványi bál, rekord részvétellel több, mint 200 

résztvevő volt. Nagyon jól sikerült. Január 20-án búcsúzott nyugállományba vonulása 

alkalmából a kisbéri rendőrkapitány, Lovasi Péter ezredes úr. A megyei kapitány úr 

kitüntetést adott át Lovasi Péternek. Helyét Tóth Gábor alezredes úr tölti be a jövőben. Kell 

egy ilyet készítenünk települési értéktárat,  ez minisztériumi elhatározás ezt értéktár 

bizottságnak kell előkészíteni képviselő-testülettel és kültagokkal alakul meg, vagy a hivatal 

dolgozói végzik, bármelyik formáját választhatjuk. Benyújtott egy előkészítő anyagot ebbe 

beletartozik pl. gasztronómia, épületek, tájvédelmi körzetek, élővilág stb. benyújtott egy listát, 

amin a legfontosabbak szerepelnek pl. kastélypark, Feketevíz-pusztai tavak, feketególya, 

magtár, templomok, iskolamúzeum, pajtamúzeum, település régi épületei erről kell majd egy 

kidolgozott anyagot készíteni fotódokumentációkkal, biológiai leírásokkal. Itt számít a 

képviselők segítségére is. Buszvárónál 450.000 Ft volt a kőművesek munkadíja, egyéb 

költségek 80.000 Ft az ácsoké, és egyéb anyagköltség.  Még pad kell bele és mellé, 

térkövezés, egyéb munkálatok. A Dózsa György út páratlan oldalának térkövezése hamarosan 

befejeződik /250 m van hátra/, ha a fagy felenged, az új pályázati pénzből folytatjuk. Az a 

tervünk, hogy rendbe legyen, a páros oldalon is a betonjárdák ki lennének javítva. 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy a Leaders pályázatoknál/mikrobusz, munkagépek/ 

mi fér bele a munkagépbe, milyen önrésszel mennek.  

Pintér Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy olyan munkagépre lehet pályázni, ami 

útépítésnél vagy rakodásnál használható, ami település karbantartásnál szerepel, belefér egy 

markoló, ami különböző eszközökkel fel van szerelve. 100%-os önrésszel mennek, pontszám 

alapján működik. 
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és az első napirendet részletesen megtárgyalta és 7 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2016. (I.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 

lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló 

polgármesteri beszámolót. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

2./ A 2016. évi Önkormányzati költségvetés-tervezet tárgyalása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester a pénzügyi bizottság elnökének Simon Ferencnek adta át a szót. 

Simon Ferenc képviselő a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottsági  ülésen 

tételesen kitértek a 2016 évi költségvetés fő számaira. Ahol szükséges oda még lehet tervezni 

javaslatok alapján. Felmerültek problémák, ezért javasolta, hogy ezekre még egyszer térjenek 

rá a Képviselő-testülettel együtt. Az egyéb dologi kiadás tételt javasolta csökkenteni. /250.000 

Ft-tal/ A következő tétel a Szolgáltatás (fűtés iskola) ez 2.000.000 Ft. A jegyző úr megígérte, 

hogy módosítást fog eszközölni az iskolai számlázás irányába. Jelenleg 25 Ft/kg-os áron 

adjuk az aprítékot, az aprítékolónak az üzemanyag és kenőanyag költsége plusz az emberi erő 

költsége. Mindenképpen ezt a 25 Ft-ot felül kell vizsgálni, mert a 25 Ft/kg díjjal ráfizetünk. 

Előző évi pénzmaradvány tétel 25.000.000 Ft./ Gazdálkodási főelőadó szerint 33.000.000 Ft/ 

Jegyző úr javaslatára volt egy olyan megbeszélés, hogy ezt az összeget lehetőleg minél többet 

fejlesztési tartalékként szerepeltetni azért, hogy ha az óvodai pályázatnál szükség lesz az ön 

erőre, ebből tudjuk finanszírozni.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy 1990 óta képviselő, 2002 óta polgármester nem 

volt ennyi tartalék az utóbbi 20 évben. Ez dicsérje a Képviselő-testületet a gazdálkodást.  
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Simon Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke folytatta a gondolatmenetet. A helyi sportkör 

támogatása a következő dolog. Olyan kérdés volt a polgármester úr fele, hogy utánpótlás 

nevelésre 1.800.000 Ft-ot nyertek pályázaton. Valamilyen adminisztrációs hiba folytán ez az 

összeg nem folyt be. Polgármester úr szerint március végéig pótolható lesz. Erre mekkora az 

esély. A 900.000 Ft-os támogatást soknak találja. Az a javaslata, hogy 200.000 Ft-tal ezt a 

tételt csökkentsük és az alapítványok támogatásához tegyük hozzá, vagyis 400.000 Ft legyen 

ez az összeg. Ha szükséges, csak akkor használjuk fel. Tűzoltó egyesület polgárőrség 

támogatása. Ennél a tételnél maradtunk az eredeti felállásnál/200.000 Ft/. Ha olyan költségek 

merülnek fel akár a polgárőrségnél, akár a tűzoltóknál, ami nagyon fontos és sürgős, 

természetesen hivatalosan és számlára, azt az önkormányzat erejéhez mérten megpróbálja 

orvosolni. Dologi kiadások 8.500.000 Ft ezen belül egyéb beruházás önerő 6.000.000 Ft, 

vegyük ki, tegyük a felhalmozási  tartalékalapba. Tűzoltóház 2.500.000 Ft javaslom 1.000.000 

Ft-ra csökkenteni. Ebből be lehet vakolni az épületet. Orvosi rendelő + lakás 1.000.000 Ft 

talán egy kicsit komfortosabbá lehet tenni ebből a pénzből az orvosi lakást. A művelődési ház 

felújítására 2.000.000 Ft-ot javasolok fordítani. Azt beszéltük meg, hogy vállalkozótól 

kérjünk árajánlatot, a vizesblokk és a tető beázás tekintetében. A tavaszi fesztiválra jó lenne 

megcsinálni. Szivattyú 1.800.000 Ft képviselő-testületi határozat alapján ki kell fizetni az 

ÉDV Zrt. fele. Hajtó és kenőanyag 2.500.000 Ft/ fűnyíró, aprítékoló, személyautó/ fűnyíró 

költsége a tavalyi évben 428.000 Ft, aprítékoló költsége 344.000 Ft. Egyéb készletbeszerzés 

500.000 Ft ezt javaslom törölni. Tüzelőanyag, apríték 500.000 Ft, ezt az összeget is 

módosítsuk 250.000 Ft-ra. Ingatlan karbantartás/épületek, utak karbantartása/ 4.500.000 Ft ezt 

az összeget csökkentsük 1.500.000 Ft-ra, a különbözet menjen a felhalmozási  tartalékalapba. 

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás címszó alatt lomtalanítás 300.000 Ft, ezt a tételt húzzuk ki. 

Egyéb dologi kiadás 750.000 Ft helyett 500.000 Ft. Temetőnél karbantartásra, festésre 

100.000 Ft. Villamos energia szolgáltatás esetében 300.000 Ft-tal csökkenteni az 

összeget./2.500.000 Ft/ A hírmondó újság esetében a 800.000 Ft-os költség lehetőség szerinti 

csökkentését javaslom. Ingatlan eladás 2.000.000 Ft ebből finanszírozzuk az orvosi lakás, ill. 

a tűzoltóház felújítását. Falunapra 800.000 Ft. A pénzügyi bizottság elnöke a részletesen 

kidolgozott tételek alapján javasolja a költségvetés elfogadását. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az előterjesztés megtörtént, végszámot bevétel 

kiadás tekintetében nem tudunk mondani elveket fogadunk el, amíg a gazdálkodási főelőadó 
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ezeket összegzi, akkor kiküldjük a képviselőknek. Így sem lesz teljes, mert a közös hivatal 

miatt nekik is el kell fogadni. 

Homoki Péterné képviselő felvetése, hogy a parkban a játszótér fa részeit le kellene kezelni, 

ill. a színpadnál a fellépőnél szintén kisebb karbantartást kell eszközölni, mert elavult és 

balesetveszélyes. /térkövezés, sóder zúzalék/ Környezetbe illő legyen. Itt merült fel, hogy a 

költségvetésünkbe a karbantartás részt emeljük fel 2.500.000 Ft-ra. 

Simon Ferenc képviselő felvetése, hogy a falumúzeum bepucolásáról, ill. az étkezdénél a 

vizesblokk rendbetételéről sem feledkezzünk meg. Le van ázva a fal. 

Pintér Lajos polgármester a képviselői felvetésekre reagálva elmondta, hogy ezt a sok munkát 

önerőből nem fogjuk győzni/ hátravan több utca térkövezésének befejezése, buszmegálló 

befejezése stb./ a két utóbbi munkálathoz külső vállalkozót kell keresni, adjon árajánlatot, 

ennek alapján döntünk. Visszatérve a költségvetéshez ez egy első fordulós elfogadás a most 

megbeszéltek elfogadása. Februárban a következő képviselő-testületi ülésen lesz a második 

forduló, ahol már pontos végeredmények vannak.  

 

Hermann Imréné gazdasági főelőadó annyit mondott a képviselőknek, hogy január 1-től a 

biztosítási jogviszonyoknak változott a bejelentése. 2016-tól a képviselőknek csak úgy tud 

tiszteletdíjat fizetni, ha a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot benyújtják. Fel 

kell rögzíteni a rendszerbe. /okiratszám, kibocsátó intézmény neve stb./ 

 

3./ A 2016. évi képviselő-testületi ülésterv 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

A munkaterv tervezete a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kötelezőek benne vannak az 

előterjesztésbe, ill. azok, amiket hagyományszerűen szoktunk. Van lehetőség javaslatot tenni, 

hogy mi kerüljön bele a tárgyalni valókhoz.  

Homoki Péterné képviselő észrevételezte, hogy a szeptemberi és az októberi napirendnél is 

szerepel két hasonló téma, még pedig a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztatás.  
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Varga Sándor jegyző elmondta, hogy ez tavaly is így volt, egyszer a polgármester számol be a 

munkanélküliség helyzetéről, másodszor a munkaügyi központ. A helyi viszonyok, ill. a 

kistérségi viszonyok vizsgálata.  

Pintér Lajos polgármester javasolta, hogy a szeptemberi napirendet a munkatervben 

összevonjuk az októberi ülésével, így annak megtárgyalására októberben kerül sor.  

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

Az elhangzottakat és a napirendet a Képviselő- testület részletesen megtárgyalta és 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2016. (I.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 

munkatervét a javasolt változtatással elfogadja. 

A jegyzőkönyv melléklete. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ A 2016. évi Belső ellenőrzési ütemterv és megbízási szerződés 

 ( Önk. Bakonyszombathely, Bakonyszombathelyi KÖH, Óvodai Társulás) 

 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

  Varga Sándor jegyző 

Pintér Lajos polgármester felkérte Varga Sándor jegyző urat a napirend előterjesztésére. 

Varga Sándor jegyző úr elmondta, hogy azért vált ketté, mert van egyszer az önkormányzati 

hivatalra, az önkormányzatra és az óvodai társulásra. December 31-ig kellett volna elfogadni 

az ellenőrzési programot a következő évre. Dákai úr megküldte a 2016. évi belső vizsgálati 

programot, amit láthatott a testület magát a szerződést és a vállalt díjat is. 
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Török Elek alpolgármester ezzel kapcsolatosan annyit kérdezett, hogy hány nap alatt csinál 

meg egy ilyen ellenőrzést Dákai úr egy önkormányzatnál. 

Varga Sándor jegyző úr válaszolt is rá 6 nap alatt, de ez benne van az anyagban is. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

Az elhangzottakat és a napirendet a Képviselő- testület részletesen megtárgyalta és 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2016. (I.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési ütemtervet 

és megbízási szerződést egyhangúan elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Egyebek  

a.) Migrációs kvóta elutasítása 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy megkereste őt a képviselő asszony titkárnője 

Pákozdi Anikó azzal, van egy olyan kormányzati szándék, hogy az Európai Unió előtt, ha a 

kötelező migrációs kvóta ellen küzdenek, akkor nagyobb a súlya a szavuknak. Nem csak a 

lakossági aláírásgyűjtés, hanem az Önkormányzatok erre vonatkozó képviselő-testületi 

döntésein is szerepelnek. Azt kérte tőlünk, hogy hozzunk egy olyan képviselő-testületi 

határozatot, amelyben nem fogadjuk el az Európai Uniós kötelező migrációt befogadó kvótát. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2016. (I.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt a kormányzati 

szándékot, hogy Magyarország ne fogadja el az EU által megszabott migrációs kvótát. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

b.) Damjanich, Bem, Baross u. áramellátása. 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy előbb polgármester úr, majd ő intézkedett ez ügyben az 

E-on fele. Megkérdezte ki a műszaki felelős Bakonyszombathelyen. Ő ki is jött a településre, 

helyszíni szemlét tartott, megígérte, hogy február 20-ig a hiba ki lesz javítva. Megvárjuk a 

határidőt, ha nem történik meg a hiba kijavítása a fogyasztóvédelem intézkedik. 

Az elhangzottakat a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem hozott. 

Képviselői felvetések: 

Kállai István képviselő felvetette, hogy a téli időszakban a hólapátolást a közterületeken meg 

kellene szervezni. Sajnos ez a kérdés minden évben felmerül. Főleg hétvégén kellene erre 

nagyobb hangsúlyt fektetni, ill. hétköznap korábbi időpontot találni erre a tevékenységre. 

Simon Ferenc képviselő kérdése, hogy rágcsálóirtásban sikerült-e előre lépni. 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy erre keresett jogszabályt az ÁNTSZ el tudja rendelni, de 

a költségeket nem tudja a tulajdonosra ráverni./nagyobb területről van szó/ A testület, ha 

megszervezi és kérünk egy árajánlatot egy forgalmazótól, hogy mennyiért tudná ellátni. Ászár 

községben volt ilyen eset pár évvel ezelőtt. Tőlük is érdeklődünk, hogy náluk ez, hogy zajlott 

le. 

 

Mivel több tárgyalni való nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 

bezárta.   

 

 Kmf. 

 

  .....................................   .....................................  

 Pintér Lajos Varga Sándor 
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