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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

220-8/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 

 május 30-án 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Pintér Lajos polgármester, Homoki Péterné, Ferenci Andrea, Simon 

Ferenc, Szteblák Lajos, Kállai István képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Dr. Szalay Péter mb. kapitányságvezető 

 Finta János Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Vezetője 

 Nagy Ramóna családsegítő munkatárs 

 Bánházi Ágnes családsegítő munkatárs 

Bejelentéssel később érkezik: Török Elek alpolgármester 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Pintérné Ballabás Márta Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 

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

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. Javasolta, hogy az 

egyebek napirend c.) pontjához kerüljön felvételre ingatlan vásárlási kérelem belterületi 

lakóingatlanra, d.) pontjához ingatlan vásárlási kérelem Mák Levente ipari park napirend. 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 
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A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

31/2016. (V.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

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

fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

2./ A közbiztonság helyzete Bakonyszombathelyen  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Előadó: Kisbéri Rendőrkapitányság  

3./  a.) Beszámoló a 2014. éves bakonyszombathelyi családsegítős tevékenységről. 

b.) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

Bakonyszombathely Községének 2015. évi gyermekvédelmi helyzetének értékelése. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Előadó: Finta János intézményvezető 

4./ A Területfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó óvoda-bölcsöde pályázat 

véglegesítése. Pályázati-fejlesztési programok teljesülése, új pályázatok benyújtása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

5./ Egyebek 

a) Falunapi programok véglegesítése. Tájékoztató a nyári közművelődési programokról. 

b) Javaslat kistérségi gazdaságfejlesztési program megvalósítására.  

/ Kisbér Város Önkormányzata /  

c) Ingatlanvásárlási kérelem belterületi lakóingatlanra. 

d) Ingatlanvásárlási kérelem Mák Levente ipari park. 

  

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 
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1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett 

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 Pintér Lajos polgármester pár gondolattal egészítette ki írásos beszámolóját. Az óvoda –

bölcsőde pályázat van a központban. Beadás előtt korrigáltuk, a Képviselőkkel sokszor 

átnéztük, reméljük sikerül megvalósítani az elképzelésünket. A hét végén, szombaton került 

megrendezésre a tehetségfesztivál. Sok díjazott volt, viszonylag gördülékenyen zajlott le. 

Sokan támogatták a rendezvényt. A tehetségfesztivál költsége kb. 40 ezer Ft volt.  Itt említené 

meg, hogy a Szinkron zenekar nagyon sok rendezvényen ingyen végzi a hangosítást. Az lenne 

a javaslata, hogy valamekkora összeggel támogassuk őket /100 ezer Ft-ra gondolt/. A másik 

alternatíva, hogy szervezzünk egy rendezvényt, ahol a bevétel az övék. Sajnos labdarúgó 

csapatunknak nem sikerült a győzelem a hétvégén. Várta a Képviselők véleményeit, 

javaslatait a napirenddel kapcsolatban. 

 Homoki Péterné képviselő a járási tehetségfesztivállal kapcsolatban elmondta, hogy a 

szervezésben lenne egy-két dolog, amit át kell gondolni /sátor a zsűri köré, jegykiosztás, 

színpadra feljutás/. Az adományozóknak feltétlenül küldjünk ki köszönőlevelet. A fesztivál 

költségtervezete hogyan alakult, ezt még beszéljük meg. 

 A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és az első napirendet részletesen megtárgyalta és 6 

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

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

32/2016. (V.30.) 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 
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2./ A közbiztonság helyzete Bakonyszombathelyen  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Előadó: Kisbéri Rendőrkapitányság  

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte Dr. Szalay Péter rendőrkapitány urat. 

Megkérdezte, hogy a megküldött anyaghoz van-e kiegészítése. Jelen van a helyi Polgárőr 

Egyesület elnöke, Paksi József úr is. 

Dr. Szalay Péter a kisbéri rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy első alkalommal 

számol be Bakonyszombathely közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről a tavalyi évet illetően. A 

beszámolóban szereplő adatokat, ha nézzük, panaszra semmi ok. Az ismertté vált 

bűncselekmények száma tekintetében /a beszámolóban az elmúlt 6 évet írja le/. 2010-ben 44, 

2011-ben 54, 2015-ben 8 bűncselekmény történt a településen. Lehetőség szerint ez évben is 

ezt tartsuk fenn. Az állampolgárok biztonságérzete fontos a településen, ezért az is lényeges 

dolog, hogy közterületeken hogyan alakul a bűncselekmények száma. 2015-ben 3 db 

közterületeken elkövetett bűncselekmény történt. Elmondhatjuk, hogy alapvetően jó a 

közbiztonság. A kiemelt bűncselekmények kategóriáján belül vannak enyhébb és súlyosabb 

bűncselekmények. Ide tartoznak lopás, betöréses lopás, emberölés, csalás, rablás, testi sértés. 

A súlyosabb bűncselekmények nem voltak jellemzőek a településre. Amire fel kell hívni a 

figyelmet a lopás és a betöréses lopás kategóriája. Azért is írta bele a beszámolóba és azért 

tartja fontosnak, hogy beszéljünk róla, mert ezek azok a bűncselekmények /lopás, betöréses 

lopás/ aminek a megelőzéséért maguk a későbbi sértettek tehetnek. Tavalyi évben a 8-ból 5 

ilyen volt /mind az 5 lopás volt/. A sértettek is tegyenek meg mindent, hogy ne váljanak 

áldozattá. Nyilván minden bűncselekményt nem lehet megelőzni. Az utóbbi időben jelentősen 

nőtt az időskorúak, egyedülálló személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. /az 

én váram az én házam információ eljusson az idős emberekhez/ Különböző trükkökkel 

férkőznek az idős emberek bizalmába / nyereményjáték, kedvező vásárlási lehetőség/ Sajnos 

sokszor beengedik a lakásba az elkövetőt. Nyitott szemmel járjon a lakosság, figyeljen fel 

minden apró dologra/ rendszám, autó stb./ Az Önkormányzat, a Képviselő-testület segítségét 

szeretné kérni, a napokban egy figyelemfelkeltő anyagot fog leküldeni a településre ezzel a 

dologgal kapcsolatban. Ha lehet, minél több helyen tegyük közzé /. Balesetek, szabálysértések 

száma, ha a szabálysértéseket nézzük nem rossz.  2013-2014-ben viszonylag kevés volt a 
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közlekedési baleset. 2015-ben 7 baleset történt a településen, ebből 5 könnyű, 2 súlyos 

sérüléssel járt. Ez a 7 baleset elég sok, amit lehet, előzzük meg./stop tábla, mobil telefon 

használata/ Jobban oda kell figyelni. Az elkövetkező időszakban fokozott ellenőrzés várható a 

településen. Szabálysértési feljelentések száma 10-ről 9-re csökkent. A településen elkövetett 

szabálytalanságokat érinti.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, ha az anyagot megkapjuk, közzé fogjuk tenni a 

helyi újságban, ill. ki is plakátoljuk a településen. A közlekedési balesetek tekintetében nem 

gondolja, hogy a bakonyszombathelyi emberek közlekedési morálja rosszabb, mint az ország 

bármely településén. Sajnos az átutazó forgalom miatt vannak inkább a balesetek. 

Mindennapos probléma ez a közlekedésben. A fő veszélyforrás a négyes útkereszteződés.  A 

közútkezelő KHT elkészítette a tervet a területi operatív programra/ nagyon jó lenne a 

körforgalom megépítése/. Kéri a polgárőrök segítségét gyakrabban álljanak oda a 

kereszteződésbe, jelenlétükkel is felhívni a figyelmet a közlekedőkre. Volt egy épület a 

kereszteződésben azt is lebontottuk a jobb rálátás miatt. A körzeti megbízottal elégedettek 

vagyunk/ Kovács Attila/. A lakosság megelégedésére dolgozik. Jól végzi a munkáját. Az 

eddigi jó kapcsolat reméli folytatódni fog. Kölcsönösen segítsük egymást. Ne a mindennapi 

munkásemberre fókuszáljunk, ha lehet ezt kérni. A fő irány a bűnmegelőzésre tevődjön. 

Kállai István képviselő elmondta, hogy rendőrkapitány úr jelentésében nagyon 

szűkszavúan írt a polgárőrség és a rendőrség munkájáról. A kérdése az lenne, hogy továbbra 

is szükség van-e a közös munkára/polgárőr-rendőrség járőrszolgálat/?  

Dr. Szalay Péter a kisbéri rendőrkapitányság vezetője elmondta, meglepődve 

tapasztalta, jóval kevesebbszer alkalmazták a kollégák, hogy a polgárőrséggel közösen 

lássanak el szolgálatot. Mikor megkérdezett néhány kollégát ennek az okáról azt a választ 

kapta, hogy aki polgárőr egyesületekben tag, aktív tag és kijár szolgálatba ők sokan dolgozó 

emberek és a munkájuk mellett szabad idejükben végzik ezt a fajta tevékenységet. Ezt nem 

egyszerű összeegyeztetni a rendőrök szolgálati elfoglaltságával. Azt gondolja, ha van 

bármelyik településen a kisbéri rendőrkapitányság illetékességi területén olyan polgárőr, aki 

szívesen végzi ezt a tevékenységet, lehet számítani a munkájára alkalomszerűen akár 1-2 

órára is ki tud jönni, a körzeti megbízott kollégának a felelőssége, hogy vele közösen lássa el 

a szolgálatot. Ha ez nem lehetséges meg kell találnunk azt a módot, hogy a polgárőrséget 

bevonjuk ebbe a fajta tevékenységbe. Tavaly szeptember óta a migráció miatt sok dolgozónak 

kellett a határra vonulni. Számít a polgárőrök együttműködésére, tevékenységére. Köszöni az 

adott polgárőr egyesületek munkáját. Komolyan veszik a bejelentkezést a polgárőrök a 
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rendőrségre. Sokat jelent a rendőrségnek a visszajelzés, együttműködés. Stratégiai partnere a 

rendőrségnek a polgárőrség. Személyi változtatásokat nem tervez. Két évente a körzeti 

megbízottakat tételes ellenőrzés alá kell vonni. Sebességmérő berendezésre gyakrabban 

számíthatunk a településen.  Mezőgazdasági járművek vonatkozásában nem adhat felmentést/ 

ittas vezetés miatt felelősségre vonás/. Az ittasan okozott balesetek nagyon elszaporodtak/ az 

elmúlt hét végén is 5 ittas vezetővel szemben kellett eljárni/. Zéró tolerancia elve érvényesül. 

Kállai István képviselő elmondta, talán Bakonyszombathely az egyetlen olyan település, 

amit nem lehet megkerülni. Az útkereszteződésben, ha ellenőrzés van, a gazdák tudnak róla, 

hiszen egymást tudják értesíteni telefonon keresztül.  

Dr. Szalay Péter kapitányságvezető hangsúlyozta, hogy felmentést nem adhat olyan 

járműre, ami nem felel meg a közlekedési szabályoknak. A lakosság, az állampolgárok 

tehetnek azért, hogy minden rendben legyen/ műszaki, ittasság stb./  

Pintér Lajos polgármester megköszönte rendőrkapitány úrnak az alapos tájékoztatást. 

Megígérte, hogy mindenben partnerek leszünk, számíthat a segítségünkre. Sok erőt, 

egészséget kíván az új munkahelyén. 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2016. (V.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kisbéri 

rendőrkapitányság tájékoztatóját. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

3./  a.) Beszámoló a 2015. éves bakonyszombathelyi családsegítős tevékenységről. 

b.) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

Bakonyszombathely Községének 2015. évi gyermekvédelmi helyzetének értékelése. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Előadó: Finta János intézményvezető 
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Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte a szociális központ munkatársait és 

intézményvezetőjét.  Megkérdezte intézményvezető urat, ill. munkatársait, hogy van-e szóbeli 

kiegészítésük az írásos anyaggal kapcsolatban. 

Finta János intézményvezető bemutatta munkatársait Bánházi Ágnest és Nagy Ramónát. 

Nagy Ramóna a településen teljesít szolgálatot. Elég gyakran változik a dolgozók személye. 

Jelen pillanatban is 3 üres állás van/szociális végzettségű/. Ott működik jól a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat, ahol a személyes kapcsolatok jól működnek. Védőnővel, iskolával is jó 

kapcsolatokat ápolnak. Jelzéseket kapnak a településen élő rászoruló családokról.  2015-ben 2 

kolléganő járta a településeket/ családsegítés, gyermekjólét/. 2016. január 1-től törvényi 

változások miatt 1 ember látja el ezeket a feladatokat. Legfontosabb jelzésekre mozdulunk 

családi bántalmazásokra. A dokumentációk sajnos jóval több időt vesznek igénybe, mint 

eddig. A szociális szférában több 100 fő hiányzik országos szinten. Nyári szünetben a tavalyi 

évhez hasonlóan napközis tábort szervezünk, itt is számítunk az önkéntesek segítségére. 

Szívesen fogadunk felajánlásokat is/ üdítő, élelem/, kérjük a település hathatós segítségét. 

Pintér Lajos polgármester felajánlotta segítségét a Képviselőkkel együtt bármire, ha 

szükség van, támogatjuk a nyári tábort, akár ötleteinkkel is hozzájárulunk kirándulás 

szervezése tekintetében. Állás lehetőséget meg kaptuk a központtól. Esetlegesen, ha olyan 

érdeklődő lenne, akinek nincs felsőfokú végzettsége ajánljuk-e számára. 

Finta János intézményvezető elmondta, hogy a törvényalkotó azt írja elő 2016. január 

31-ig kell megfelelni a képesítési feltételeknek/100%-ban írja elő a kormányhivatal 

Gyámhivatala/. Van egy rendelet, amely azt mondja, hogy ha bizonyítható a pályázatra nem 

volt megfelelő képesített pályázó számára a képesítési előírások alóli felmentés adható 5 évre. 

Jelen pillanatban a két kolléganőnek is folyamatban van a diploma munkája. Meg kell 

próbálni. 

Pintér Lajos polgármester meggyőződése, hogy a Szociális Központ és az 

Önkormányzat között hosszú évek óta jó a kapcsolat. A kritikus helyzetek számai 

csökkennek.  Nem kapcsolódik a gyermekjóléthez, de összességében a szociális ellátó 

területről is néhány gondolatot említett. KTKT ülésen is felvetődött ez a bizonyos 

jelzőrendszeres dolog. Jónak találná, lehet, hogy egy ilyen eszköz életet menthet, növekszik 

az egyedül álló idős emberek száma/pályázatot keresünk rá/. Tartsuk ezt napirenden. Többi 

tekintetben jó az együttműködés. 
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Finta János intézményvezető elmondta, ők is azt várták, hogy az átalakítás során a 

bürokratikus terhek csökkennek. Napi jelentések léptek be, az adminisztráció több lett. Sajnos 

ez gondot okoz. 2016. január 1-től a házi segítségnyújtást önmagában hozza, ezt a szigorítást 

tovább veszi. Itt a település nem érzi meg, a szociális segítségnyújtás 2 gondozónővel 

működik. A házi segítségnyújtást a kormány ketté veszi személyi gondozásra és szociális 

segítésre. A házi segítségnyújtásnál csökken a normatíva. Közfoglalkoztatottaknak kell 

megoldani. A településeknek is hozzá kell járulni a normatíván felül. Hat éve nem volt 

normatíva emelés. Beszéltünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról is itt szintén hozzá 

kell járulni a településnek, ill. a gondozottaknak is. Sajnos az utóbbi években erre a célra 

nincs pályázati lehetőség. 

Varga Sándor jegyző elmondta 20 éve működik a rendszer a családsegítő szolgálat. 

Ezen idő alatt sok dolgozót megismertünk és sok eseményt, hogy mit kell tenni ilyen esetben. 

Örül a mostani dolgozóknak biztatni tudja őket, mint pályakezdők nagyjából látják és tudják, 

mit kell tenni. Ajánlja a hivatal segítségét. A faluban működő dolgokról hallunk, a problémás 

családokról/iskola, óvoda, védőnő által/, a problémás esetekről, amit kezelni kell. Nem 

könnyű dolog ez, hiszen általában a problémás családokkal kell foglalkozni/ vannak 

bonyolultabbak és vannak egyszerűbbek/. Biztatja a munkatársakat, hogy lelkesen és 

lelkiismeretesen végezzék a munkájukat/főleg a gyermek érdeke miatt/, kemény munka ez. 

Bánházi Ágnes családsegítő munkatárs pár gondolatot hozzáfűzött az előbbiekhez. 

Pályakezdő kollégákkal dolgozunk, szerencsés helyzetben vagyunk, mert a kollégák jól 

tudnak együtt dolgozni és mernek segítséget kérni. Bennük van a fiatalos lelkesedés. Kérik a 

jelzőrendszeri tagok segítségét. A védőnővel, iskolával is jó a kapcsolat. A fennálló esetek 

több esetben összetettek, néha pszichológusra is szükség van. 

Homoki Péterné képviselő elmondta a beszámolók jól összerakottak. Az elhivatottság 

rendkívül fontos ezen a területen. A szöveges értékelésen túl táblázatok is vannak. A 

táblázatokban különböző adatok. Egy-két adatot illetően lenne kérdése. Problémás gyermekek 

esetében van-e lehetőség a visszacsatolásra. Tarthatnánk előadásokat a témával kapcsolatban, 

olyan előadókat hívjunk meg, ahol erre a problémára tudnak megoldást nyújtani. A szülőket 

próbáljuk meg becserkészni, hogy ezekre az előadásokra elmenjenek. Az élelmiszer 

adományozással kapcsolatban úgy vette észre, hogy ez a dolog egy kicsit visszaesett. Volt 

olyan lehetőség, hogy rászoruló családoknak segített a gyermekétkeztetési alapítvány.  

Finta János intézményvezető elmondta, hogy minden kérdésre válaszolunk. Mi történt, 

jelzéseket kapunk. Minden ügyet zártan kell kezelni /20 napos határidő/. Szülői értekezletekre 
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megyünk. Szabadidős programokra megyünk, ha hívnak. Évente 6 alkalommal a 

településeken eset konferenciát tartunk. Külső előadót hívunk. Pályázat nem nagyon van 

/gyermekétkeztetési alapítvány, rendszeres gyermekvédelem számára/. Adatlap van, 

normatíva, halmozottan hátrányos település tudja ezt lehívni. A jogszabályi dolgokat a jegyző 

tudja. 

Varga Sándor jegyző elmondta, megnéztük a támogatási rendszert,  tudtuk igénybe 

venni. Irányított a hátrányos helyzetű gyermekcsoporthoz, nagyon minimális, 30 %-ot 

támogatott a többit saját erőből kellett volna finanszírozni. Sajnos mi nem tudjuk eldönteni, 

hogy melyik gyermeket vegyük bele és melyiket ne. Magas napi norma volt 800-900 Ft. 

Finta János intézményvezető elmondta, hogy pályázat nagyon kevés van. A Magyar 

Élelmiszerbanktól az intézménnyel pályáztak az idén, olyan feltételek voltak, hogy a 

hűtőrendszert, a hűtőláncot nem lehet megszakítani a szállításban, a közel lejárt szavatosságú 

élelmiszereket rögtön ki kell osztani. Ha működik a rendszer, úgy lett megírva a szerződés, 

hogy van lehetőség a bővítésre, itt még nem igazán látnak tisztán. 

Pintér Lajos polgármester megköszönte az alapos beszámolót, személyes jelenlétet, az 

eddigi jó kapcsolatot. Keressük egymást a mindennapi munkánk során. További lelkesedést 

kívánt.  

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

34/2016. (V.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Családsegitő 

szolgálat  2015. évi beszámolóját.  

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

4./ A Területfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó óvoda-bölcsöde pályázat 

véglegesítése. Pályázati-fejlesztési programok teljesülése, új pályázatok benyújtása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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Pintér Lajos polgármester elmondta az óvoda-bölcsőde pályázatot már egy hete 

lezártuk. Június 2-i határidővel indul egy új Belügyminisztériumi pályázat, kötelező feladatot 

ellátó Önkormányzati intézmények fejlesztésére lehet pályázni. Beleértve az Önkormányzat 

hivatalát is/ vizesblokk, tető felújítása/. Elektronikusan lehet benyújtani/ teljes költségvetés, 

helyszínrajzok/. Önerő nincs. A másik, amire lehet pályázni utak, járdák felújítása. Tavaly a 

Dózsa Gy. u. járdafelújításra pályáztunk. Az lenne a javaslata, hogy a Dózsa Gy. u. 

útszakasza ez nagyon rossz állapotban van vagy a Szabadság u. járda része legyen, amit 

megpályázunk. A Táncsics u. útszakasza is nagyon rossz állapotban van.   

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2016. (V.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság utcai járda 

felújítását határozta el, melyre pályázatot kíván benyújtani,  a felújításra saját erőt biztosít a 

szükséges mennyiségben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges összeget 

irányozza elő a   2016. évi költségvetés tartalékának terhére.  

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

36/2016. (V.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat épületének 

felújítását határozta el, melyre pályázatot kíván benyújtani a felújításra saját erőt biztosít a 

szükséges mennyiségben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges összeget 

irányozza elő a  2016. évi költségvetés tartalékának terhére. 

Határidő:  Azonnal 
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Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

5./ Egyebek  

18.20-kor Török Elek alpolgármester megérkezett az ülésre. 

a) Falunapi programok véglegesítése. Tájékoztató a nyári közművelődési 

programokról. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy falunapra maradt az a program, amit már 

egyszer jóváhagytunk/ bakonyszombathelyi folklór csoportok, szalontánc csoport, Republic 

együttes, Live guitar Project, Szinkron zenekar, tűzijáték/. Délután 1 órától kezdődnek a 

programok. Mulatós kategória most nem lesz. Bejelentkezett egy repes fiatalember, ZÉ 

művésznévvel, ingyen jönne megmutatni magát. Elfogadható a produkciója. Volt arról szó, 

hogy belépős legyen a falunapunk. Ha addig az EU-s pályázatunk elbírálás alá kerülne, nem 

kellene belépőt szedni. Főzőverseny egy kérdéses pont, hogy hova tegyük helyszínileg, a 

tavalyi helyszín jónak tűnik. A másik nagy esemény a tűzoltóház átadása. Igyekeztünk, hogy 

mindennel elkészüljünk és a falunapon át tudjuk adni /max. fél óra/.  

Kállai István képviselő tűzoltóparancsnok egy időben hosszabb ünnepségre gondolt/egy 

kis műsort tervezett, beszédek elhangzása, plébános úr megáldja az épületet, szolgálati érmek 

átadása stb. /kb. 2 óra időtartam/.  

Pintér Lajos polgármester javaslata, mivel most szombaton lesz a falunap, a plébános 

urat megkérjük, hogy az idelátogató vendégek kedvéért is tartson egy misét, akár ez lehetne a 

tűzoltóháznál is. A kitüntetések átadása pedig a falunapon a kastélyparkban ünnepélyes 

keretek között.  

Kállai István képviselő tűzoltóparancsnok javaslata tegyük el augusztusra, egy külön 

alkalomra. Jobban meg lehetne adni a módját. A hátsó részét az épületnek jobban rendbe 

lehetne rakni, több idő van rá. Akár augusztus 7-e vasárnap is lehetne. 

Pintér Lajos polgármester szerint két verzió is felmerült a tűzoltóház átadásával 

kapcsolatosan. Falunapon 1 órában, este kitüntetések átadása a kastélyparkban, vagy külön 

alkalommal istentisztelet után vasárnap, az a nap arra van szánva. Ha külön alkalommal 

tartanánk, akár állófogadást is tarthatnánk. Felmerült az is, hogy a környékből a 

polgármestereket, Munkaügyi Központ dolgozóit is meghívnánk e jeles rendezvényre. Az 

időpont tekintetében még nem döntöttünk, ez még megfontolást igényel, ill. még az is 

kérdéses, hogy szombatra vagy vasárnapra tegyük. 

Az elhangzottakat a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem hozott. 
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b) Javaslat kistérségi gazdaságfejlesztési program megvalósítására.  

/ Kisbér Város Önkormányzata /  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy KTKT ülésen hozta elő Sinkovicz Zoltán 

kisbéri polgármester úr a kistérségi gazdaságfejlesztési programot. A lényege az lenne, hogy 

egy web lap szolgálná internetes felület, aminek megvannak a leírásai. Az Önkormányzat 

nyilvántartása szerint helyi vállalkozók, szolgáltatók lennének, akik erre csatlakoznának. 

Lenne egy egyszeri költsége/1 millió Ft-os beruházás/. A kisbéri polgármester szorgalmazza. 

Az ő javaslata az lenne, hogy inkább saját web oldalunkra költenénk ezt a pénzt, azt tartanánk 

jobban szem előtt.  

Varga Sándor jegyző javaslata, hogy saját web lap fejlesztésére fordítsuk a pénzt. A 

Gálné Irénke megbízhatóan csinálja. Ő már nyugdíjas meg kell vele beszélni, hogy milyen 

feltételekkel tudná ezt a feladatot tovább végezni. Vannak kötelező, hasznos dolgok, amit 

tudunk hasznosítani/ helyi rendelet stb./. Bakonyszombathely értékeit fel tudja tenni, hirdetni 

valókat szintén. Vállalkozókat, tevékenységi köröket fel kell tenni, sok munka lesz ezzel.  

Pintér Lajos polgármester javaslata az lenne, hogy inkább később csatlakoznánk. 

Irénkével beszéljünk, meglátjuk vállalja-e a továbbiakban.  

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

37/2016. (V.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben nem kívánja 

támogatni a kistérségi gazdaságfejlesztési programot.  

Határidő: Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

c) Ingatlanvásárlási kérelem belterületi lakóingatlanra. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Szteblák Lajos képviselő adott be egy 

kérelmet lakóingatlan vásárlására,/ ami Önkormányzati tulajdonban van/ a Bem utcában a 

neki szomszédos telekre/ 500e Ft+ÁFA/. Nem biztos, hogy rövid időn belül beépíti,/ a 
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konkrét időtartamot a szerződésbe ne foglaljuk bele/ üzleti célból szeretné megvásárolni. Az 

adásvételi szerződésre nem írjuk bele a rövid határidőn belüli beépítettséget. 

Simon Ferenc képviselő javaslata, hogy írjunk a szerződésre 5 évet, majd utólag 

módosítjuk. Egyenlő feltételeket biztosítsunk mindenkinek.  

Varga Sándor jegyző  Csak lakóházat építhet, semmilyen más építményt nem helyezhet 

el. Egyéb esetben visszaszáll az Önkormányzatra.  

Szteblák Lajos képviselő elmondta, hogy befektetési célból szeretné a szomszédos 

ingatlant megvásárolni. Lakóházat szeretne rá építeni. 5 évre írjuk a szerződést, 3 év múlva 

meghosszabbítani. Azt szeretné megelőzni, hogy ipari, ill. állattenyésztési tevékenységet ne 

folytasson ott senki. Sajnos a faluban sok a félig megépült ház az Építési Hatóságnak jobban 

fel kellene lépni a félig megépült házak miatt.  

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

d) Ingatlanvásárlási kérelem Mák Levente ipari park. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Mák Levente az ipari parkban szeretne telket 

vásárolni/kb. 200m2/. LEADER pályázatból csarnokot szeretne építeni. A szomszéd 

hozzájárulása kell, ha építeni akar, de ez nem akadály. Csak saját tulajdonú ingatlanra tud 

pályázni. Mivel fakitermelői tevékenységet folytat,/ ez nem kis zajjal jár/ hajlandó ezt 

csökkenteni/sövény, zajfal stb./. Stilt nem használ. Nem napi szintű tevékenységet folytatna. 

Az áramhoz jutás, ill. a biztonságérzet a lényeg.  

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy mennyi lesz a telekár? Miért jó, hogy eladjuk? 

Elmaradnak darabok ez így nem jó. 

Pintér Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy azért jó nekünk ez, mert idejön 

egy vállalkozó, ide hozza a vállalkozását. Akár még aprítékoló anyag is jutna az 

Önkormányzatnak. Kimegyünk a területre, megnézzük.  

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

Képviselő-testületi felvetések 

Török Elek alpolgármester elmondta, hogy a szőlőhegyi utak nagy részének a kijavítása 

megtörtént. Az utakat meghordták kaviccsal, a problémás helyeket meg csinálták. A 

Szabadság utcai ingatlannal kapcsolatosan történt-e előrelépés. 
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Varga Sándor jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet a Szabadság utcai ingatlannal 

kapcsolatban, hogy a Polgár Ottó kidolgozta, az értékelés megtörtént 500-600 ezer Ft közötti 

áron tudjuk megvásárolni. 

Pintér Lajos polgármester a Kósz féle utakkal kapcsolatban elmondta, a Földhivatalnál 

eljártunk ez ügyben, ha természeti védett területnek jelöli ki az Önkormányzati területet, arra 

az Önkormányzatnak elővásárlási joga van/ szántót nem lehet, utat nincs alapja/.  

Homoki Péterné képviselő észrevételezte, hogy az új buszváróba padok kellenének, az 

ablakba virág. Közmunkások a templommal szemben a virágokat rendszeresebben 

gondoznák, ill. kicsit odafigyelnének az ültetésnél. A falunapra a falu és iskola múzeumot 

kitakarítani. A kastélypark felújítása, játszótér megépítése/ mindenki saját felelősségre 

használná/. A szökőkút üzembe helyezése a Speulta Krisztián érdeme, kérdezzük meg, mivel 

tartozunk érte. 

Pintér Lajos polgármester elmondta a faanyagot a kopjafákhoz, ill. a játszótérhez 

megrendeltük. Csizmadia Sándor és György Zoltán megtisztítja a parkot az elszáradt fáktól, 

ill. a benőtt zöld növényzettől. A tanösvény táblái le vannak betonozva.  

Szteblák Lajos képviselő felvetése a székelykapu állapota fokozatosan romlik. Ezzel 

kellene kezdeni valamit. A játékokat is karban kéne tartani a téren.  

Simon Ferenc képviselő kérdése, hogy a Baross utcai árok végtelenítve lett-e? 

Kállai István képviselő felvetése a Rákóczi utcai árkot meg kellene mélyíteni. 

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

bezárta.  

 

 Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 


