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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

220-14/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 

 Szeptember 26-án 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Ferenc, Szteblák Lajos, Kállai István Török Elek 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 

                            Suhajda László a Gaja Völgy Egyesület elnöke 

                            Veress Ildikó a Gaja Völgy Egyesület munkatársa 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

 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 mind a 6 fő jelen van. Javasolta, hogy az 

egyebek napirend b.) pontjához kerüljön felvételre Gyenge Mónika kérelme Önkormányzati 

építésű telek használatára napirend. 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

62/2016. (IX.26.) 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 Gaja-völgy Egyesület Tájékoztatója a KTKT-val kötött együttműködési megállapodás 

turisztikai lehetőségeiről Bakonyszombathely vonatkozásában. 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Megállapodás tárgyalása az ÉDV Zrt-vel a gördülő fejlesztési terv ( szennyvíztisztító 

rendszer) kiadásai tekintetében. Felujitási költségek tárgyalása. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Pályázati folyamatok és lehetőségek ismertetése.  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./Egyebek 

a) Az őszi-téli közművelődési programok ütemezése. 

b) Gyenge Mónika kérelme Önkormányzati építésű telek használatára. 

 

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 

megkereste őt a Természetjáró Szövetség Elnöke Horváth Zoltán úr, aki a Táncsics Túrát 

szervezi, hogy nem fogja tudni tovább csinálni ezt a feladatot. Az a kérése, hogy az 
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Önkormányzat biztosítson egy embert, aki ismeri a túraútvonalat, ő lejárná vele. Nem szeretné 

feladni ezt a szeptember végi nagy Táncsics túrát. A karbantartást kétévente meg kellene 

csinálni, az Egyesület adná hozzá a festéket, ki is fizetné a munkadíjat. Akár közmunkában is 

meg tudnánk csinálni azokat a teendőket, amik adódnak. Szerződést kell kötnünk az 

Egyesülettel.  

Egy másik dologgal kapcsolatban a Közútkezelő KHT részéről Barabás Zsolt igazgató  több 

alkalommal is tárgyalt.  Ez a pályázat kiszorult a Megyei Top keretből, helyette valami 

folytán a Bakonybánk-Bakonyszombathely útszakasz került be teljes útfelújításra. Az 

igazgató úr azt mondta, hogy mellé tud csatolni egy a jövőben életbe lépő Országos magyar 

pályázatot. Akkor tovább jön a Bakonyszombathely táblától Bakonybánkig a felújítás. Még 

most sem tudott eljutni a 4-es kereszteződésig. A napokban tárgyalnak újból.  A héten, 

szerdán a Megyei elnök, Popovics György látogat a településre, megpróbál ez ügyben is 

lobbizni. Ideiglenes megoldás lenne az útburkolati jelek felfestése. 

A hét végén volt a Táncsics túra, részt vettek rajta helybeliek is, jól sikerült. Szombaton a 

kastélyparkban került megrendezésre a Szeretlek Magyarország Szent Mihály napi őrtűz. A 

kevés létszám ellenére jó hangulatban telt. A hivatal felújításával kapcsolatban a WF Kft-nek, 

Bazalt Kft-nek kiment az árajánlat, pozitívan állnak hozzá. A belső építésztől is várunk egy 

tervet.  

Török Elek alpolgármester felvetette az útfelújítással kapcsolatban, mivel ideiglenes 

megoldásként a felfestés is szóba került, ha a festéket megvenné az Önkormányzat a felfestést 

a KPM megcsinálná-e./ Kisteleki József a Közút KHT kisbéri vezetője már korábban 

említette, hogy mindent közbeszerzésre tudnak megvásárolni/. Ezt meg kell velük beszélni. 

Homoki Péterné hozzászólásA:  A tábortűz mellett műsort is hirdettek a plakátokon. Ez nem 

valósult meg. Az a véleménye, hogy ezt így ne folytassuk, teljesen hiteltelenné válunk. Akkor 

csináljunk valamit, ha teljes mértékben meg tudjuk valósítani.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Tihanyi Dániel volt megbízva a szervezéssel, de ő 

nem ért rá, úgy volt, hogy küld maga helyett valakit. Sajnos mire a fellépők ideértek volna, 

addig a tábortűz leégett az emberek szétszéledtek. Ő is nagyon sajnálja, hogy elmaradt a 

műsor a jövőben erre nagyon oda kell figyelni. 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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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 

63/2016. (IX.26.) 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 Gaja-völgy Egyesület Tájékoztatója a KTKT-val kötött együttműködési megállapodás 

turisztikai lehetőségeiről Bakonyszombathely vonatkozásában. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, Suhajda urat és kolléganőjét. 

Elmondta, hogy ezt a témakört több alkalommal tárgyalta a testület, utolsó alkalommal 

pozitív döntést hozott, amit a KTKT ülésen is tolmácsolt. Kérte a testületet, hogy a helyi 

sajátosságok is legyenek benne ebbe a térségi projektbe, hozzanak ötleteket. Homoki Péterné 

képviselő neki írt egy levelet ezzel kapcsolatban pár jó ötlettel, gondolattal fűszerezve.  

Suhajda László a Gaja- völgy Egyesület elnöke elmondta, hogy egy kiadvánnyal 

büszkélkedhet az egyesület. Természetes környezetvédelmi célból alakultak. Komolyan 

elkezdtek foglalkozni az emberek egészségügyi problémáival. Gyalogos és kerékpáros 

túrizmussal kezdtek el foglalkozni. Először a Gaja-patak menti településeken kezdtek el 

mozogni. Rövidesen elkészül az új honlapjuk, amin megtalálható lesz egy térkép, ill. azok a 

települések akikkel kapcsolatban állnak. A gyalogos és kerékpáros túrizmus nagyon bejött. 

Ennek kettő szegmense van. Egyik a vezetett gyalogos és kerékpártúrák. Ezáltal nagyon sok 

embert ismertünk meg /ezres nagyságrend /. A másik elképzelés szervezzünk hivatalos és 

hivatásos gyalogos és kerékpáros teljesítmény túrákat.  Ezeket a településeket mi ki fogjuk 

értesíteni, hogy a helyi termelők és szolgáltatók próbáljanak meg ezekre a programokra 

rákészülni. / Pl. volt egy túránk a jásdi 500 emberrel és 3 rekesz sajt eladásával, ill. rengeteg 

más dolog eladásával. Ugyanez történt Bodajkon, az egyik mikulástúrán is itt a mézest hívtuk 
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ki, aki rengeteg mézet eladott /. Ez most az, amit mi igazából le tudunk tenni az asztalra. 

Minden település komolyan küzd azért, hogy helyben történjen valami. Ez többségében a 

helyi embereknek szól, ami a mi dolgunk ezt megpróbálni eladni a nagypiacnak, az lenne a jó, 

ha minél több vidéki embert is meg tudnánk mozgatni. Jelenleg Kb. 14 aktív településünk 

van.  

Pintér Lajos polgármester kérte az Egyesület elnökét, hogy konkrétabban beszéljünk a 

programokról. Talán, ha ennyien együtt vagyunk többet ér, mintha külön-külön adunk 

javaslatokat. Egymás véleményét tudjuk formálni vagy esetleg továbbvinni a gondolatokat. 

Suhajda László a Gaja-völgy Egyesület elnöke elmondta, hogy nem lesz könnyű dolga az 

Egyesületnek. Rossz a véleménye a mostani Magyarországi Magyar Turisztikai Ügynökség és 

ehhez hasonló képződményeknek a tevékenységével kapcsolatban. Ezzel a vezetéssel a 

Magyar turizmus nem fog tudni fellendülni.  Ami a jó a mi rendezvényeinkre is ezekre a 

teljesítménytúrákra az ország különböző részéről jönnek emberek.  

Veress Ildikó a Gaja-völgy Egyesület munkatársa kéri a település segítségét a programok 

megszervezésében. Mik az elképzelések, röviden felvázolni. 

 

Homoki Péterné képviselő röviden hozzátette a napirenddel kapcsolatban, ha a falura 

gondolunk, vagy a kistérségre, úgy érezzük, van igény erre a fajta egészségmegőrzésre, 

turisztikára. Ha már egyszer valakik kitalálták és jól csinálják, mint ahogy maga az Egyesület 

tagjai is, akkor ebből csak jó dolog alakulhat ki. Csatlakozunk hozzá.  

Veress Ildikó a Gaja-völgy Egyesület munkatársa elmondta, hogy neki is idő kell megismerni 

a településeket. A hétvégén Erdélyben járt, nagyon sok jó élménnyel, tapasztalattal lett 

gazdagabb. Megvannak a jó hangulatok, meg lehet mozgatni az embereket. 

Suhajda László a Gaja-völgy Egyesület elnöke elmondta, hogy a kolléganője szervezi a 

programokat. Sajnos vannak emberek, akik megpróbálnak az Egyesületnek keresztbe tenni. A 

helyi programok nagyon jók. Meg kell engedni azt, hogy legyenek új turistaútvonalak. 

Nagyon sok kerékpáros méregdrága biciklivel közlekedik, sajnos nagyon rosszak az utak, elég 

nehéz több száz embert így kiengedni.  
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Pintér Lajos polgármester részletesen kitért a tervezett programokra. Nyári táborok a 

kastélyparkban. Itt van egy tanösvény, ami igen látogatott. Néptánc tábor, sporttábor, 

labdarúgótábor megrendezése.  Kerékpárutakat többen említették a lakosság részéről.  

 Tavasszal Népművészeti fesztivál / járási rendezvény, sajnos ennek mélypontja van/, egy 

népművészeti vásár talán fel tudná dobni, életben tudná tartani ezt a kezdeményezést.  

A pajtaszínházban 56-hoz kapcsolódó filmvetítést tervezne. Töksütés, tökfaragás, 

népművészeti vásár. Hagyományteremtő céllal indulna ez a kezdeményezés, amit október 

utolsó hétvégéjére hirdetnek meg. Szeptemberben Táncsics túra, amit települési szinten is 

megpróbálunk propagálni.  

 Még egy utolsó gondolat megyei szakraveló kerékpár útvonal, ez egy határon átnyúló projekt 

Szlovák-Magyar együttműködés. A mária útvonallal kötik össze a megyét. Kitáblázzák az 

utat, így képzelik el. Anyagi hozzájárulást kérnek a testületektől.  

 

Suhajda László a Gaja-völgy Egyesület elnöke elmondta, hogy a Gaja- túrát is azért hozták 

ide, mert itt indultak komoly versenyzők. Jó lenne az utak állapotát feljavítani / sajnos sok 

helyen életveszélyes/. Kellene lobbizni ez ügyben. Ez a környék nagyon jó bringás terület 

ennek a fajta túrizmusnak. A legutóbbi nagy táv 170 km-es volt. Nagyon jól érezték magukat 

a résztvevők. Csinálhatnánk egy országúti kerékpárversenyt 500-1000 résztvevővel / itt akár 

már nagy nevek is indulhatnak/. 

Ferenci Andrea képviselő hozászólása:  a könyvtárban a napokban volt egy hölgy, aki a 

gyógynövényekről tartott előadást. Ő szívesen eljönne a nyáron is a táboroztatás során a 

gyermekeknek előadást tartani. Május közepére egy sportnapot tervezünk, ahova Katus Attilát 

is meghívnánk. Nagyon sok az érdeklődő a babakocsis futás iránt is, ezt még ki kell dolgozni.  

Suhajda László a Gaja-völgy Egyesület elnöke még egy utolsó gondolatot mondott a 

napirenddel kapcsolatban. Megújul a Gaja-völgy és a Bakonyalja honlapja ahol értékes 

információk, statisztikai, turisztikai adatok lesznek elérhetők. / hírbekérő modul az új 

honlapon elérhető lesz /. Turisztikai térképet tervezünk egy útvonallal, komplett 

programcsomaggal. Bodajk,- Székesfehérvár –Mór turisztikai térkép megtervezése is szerepel 

terveink között. Alapszabály módosítás előtt állunk, reméljük, 3-4 évre megkapjuk a 
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tevékenységet. Úgy érezzük, hogy a kerékpáros túrizmus fellendülőben van.  Az egész 

térséget kell érdekessé tenni, hogy jöjjön a turista.  

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

 

3./ Megállapodás tárgyalása az ÉDV Zrt-vel a gördülő fejlesztési terv (szennyvíztisztító 

rendszer) kiadásai tekintetében. Felújítási költségek tárgyalása. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az ÉDV. Zrt. a bérleti és amortizációs díjat évről 

évre próbálja ránk terhelni. Az okozott zavart az ő gondolatmenetükben, hogy tavaly 

jóváhagytuk a Baross utcai átemelőt / 1.200.000 Ft-ot / a végén mégsem csinálták ezt meg 

nem történt semmi. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy visszamenőleg a 2015-ös és a 2016-

os év keretterhét teljesen leköltségezte. Szabály szerint ezt úgy kellene tenni, hogy ami bejön 

bérleti amortizációs díjból nekünk vagy felhasználjuk, vagy egy keretet képezünk. Mivel már 

13 éve üzemel a szennyvíztisztító /2003 márciustól/ nekünk is kell erre gondolni, valamennyi 

keret maradjon, amit félreteszünk. Jelenleg az előterjesztés azt mutatja, hogy a 2015-ös bérleti 

díjunk és a 2016-ost végig leköltségezte. Az lenne a javaslata, hogy a 2016-os évre 

ígérkezzünk el egy bizonyos százalékban, a 2015-ös évet viszont ne hagyjuk jóvá / 1.800.000 

Ft-hoz juthatnánk /. Nem csinálták meg a fejlesztést. 

Varga Sándor jegyző folytatta a gondolatmenetet azzal, hogy van egy üzemeltetési bérleti 

szerződés, ami megállapította, hogy évente mennyit fizet az Önkormányzatnak az ÉDV. Zrt. 

Ezt a bérleti díjat évente halmozni kell, ill. fel kell használni a csatorna és vízügyi alapba.  

Kettő ügy van előttünk. Van egy kötelezettség, ami azt jelenti, hogy a Gördülő Fejlesztési 

Tervet el kell készíteni minden évben hosszú-, rövid-, ill. középtávra. A nagy táblázat mutatja 

a rövid távú GDF-et, ebben benne van Bársonyos és Kerékteleki is, amire a képződött alap 

értéke 5.604.000 ezer Ft, amit úgy gondol 3 év juttatott támogatásából felhalmoztunk. A 

szerződésnek a táblázatát, ha figyeljük, itt kimutatja, hogy az előző években képződött fel 

nem használt amortizáció 3.736.000 ezer Ft ez 2 év / 2014-2015 /. Ebből az következik, hogy 

a 2016-os évben volt 1.867.000 ezer Ft szintén bérleti díj, amit nekünk ki kell fizetnie. Ezt ide 

kell utalni, mi rendelkezünk felette, mint az Önkormányzat. Így 5.604.000 ezer Ft van az 

alapra. Az ÉDV. Zrt. küldött egy szerződés tervezetet, hogy mire kívánja felhasználtatni ezt 
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az összeget. Fel van sorolva /pl. Rákóczi utcai átemelő rekonstrukciója stb./ táblázatba. 

Tavaly a testület elfogadta a javaslatot a Baross utcai átemelő szivattyú cseréjére / új vagy 

felújított 1.135.000ezer Ft +ÁFA / amit az ÉDV. Zrt. nem hajtott végre. A 2016-os év 

munkájába is belehozza a Baross utcai szivattyú pótlását. A szerződést megküldte, hogy a 

testület hagyja jóvá, eszerint kíván dolgozni. Nem volt előtte semmilyen egyeztetés, hogy az 

általuk felsorolt munkálatok mennyire sürgősek, fontosak, halaszthatatlanok. Az ÉDV. Zrt. 

még tavalyi évben javasolta a szennyvíztelepnél felújítási munkálatok / 300 ezer Ft / 

közmunkaprogramban próbáljuk meg megvalósítani, ezt elszámolni költségként feléjük. 

Vagyonvédelmi rendszer felújítása, riasztóberendezés / 291.000 Ft /. Nem engedi meg, hogy 

mi mint felelősek önállóan döntsünk, hanem ránk akar erőltetni dolgokat. Másoktól kellene 

árajánlatot kérni. Itt van például a Bakonyszombathely Rákóczi utcai átemelő pótlása. Nem 

tudjuk műszakilag mit jelent. Jó lenne velük némi egyeztetést lefolytatni, szakvéleményt 

kérni. Egyelőre nem kellene ezt a szerződést elfogadni.  

 

Pintér Lajos polgármester véleménye szerint nyilván vannak dolgok amik 13 év után 

elavultak és felújításra szorulnak, de nem ebben a mértékben és a tavalyi keret terhére. Az 

lenne a javaslata, hogy a 2015-ös évit leszámlázzuk, bejön a számlánkra, az idén meg kezdjük 

el ténylegesen a felújításokat az idei keret terhének 70-80 %-ára. Ezt öntenénk egy jogi 

formába. 

Varga Sándor jegyző javaslata, hogy állítson fel egy fontossági sorrendet az ÉDV Zrt. Mi a 

fontos ebből, amit felsorolt. Az a mi felelősségünk, hogy ezzel az összeggel mit csinálunk, 

ugyanakkor a mi felelősségünk az is, hogy üzemeljen a rendszer. Úgy néz ki, hogy üzemel, 

még egy évig üzemelt a Baross utcában is. Egyeztetni kell velük. A GDF-et minden évben el 

kell fogadni. 

 

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

 

 4./ Pályázati folyamatok és lehetőségek ismertetése.  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy különösebb szóbeli kiegészítése a napirenddel 

kapcsolatban nincs. A TOP-os pályázatok kiértékelése most az ősszel várható. Pályázat a 
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külterületi utakra és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzés most van folyamatban. A Leader 

pályázatok is csúsznak / november-december /. A Kiss László készíti a terveket. A BM 

pályázatra az árajánlatok ki lettek küldve. 

A napirenddel kapcsolatos tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadta tudomásul vette, 

határozatot nem hozott.   

 

5./Egyebek 

a) Az őszi-téli közművelődési programok ütemezése. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy szeptember 30-án tartja az iskola a hagyományosan 

megrendezésre kerülő Benedek Elek napot. Szeretettel várják a Képviselőket is 

rendezvényükre, ami reggel 9 órakor a megnyitóval, műsorral kezdődik. Felvidéki barátokkal 

is találkoznak ezen a napon. Október 9-én tartjuk az idősek napját. Október 21-én Nemzeti 

Ünnepünk kerül megrendezésre. Este 6 órakor a kisbéri gimnazisták műsora, illetve a 

Langallik néptánc együttes lép fel. Október 30-ra terveztük a tökfesztivált, ami egy új 

kezdeményezés / égőfüzért, tököt vásárolunk /. Október 8-ra a Könyvtár és a Művelődési ház 

szervezésében gyalogtúrát indítanak. Október 19-re csillagászati előadást tervezünk. Igazán 

gazdag programokkal van tele az október hónapunk. November 11 v. 12 szomszéd nénik 

produkciós iroda szervezésében kabarét szervezünk a Művelődési házba / kb. 200 ezer Ft 

költséggel/. December hónapban az ádvent időszakában pedig a mindenki Karácsonya szintén 

a hagyományokhoz híven kerül megrendezésre. 

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

 

b) Gyenge Mónika kérelme Önkormányzati építésű telek használatára. 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy Gyenge Mónika kérelmet adott be továbbra is szeretné 

használni a 2009. évi testületi határozat alapján megítélt Önkormányzati tulajdonban lévő 

földeket, bár az ősz folyamán elköltözik a községből. Haszonállatnak takarmányozási célra 

szeretné használni. Eddig térítésmentesen gondozta ezeket a területeket.  

Simon Ferenc képviselő véleménye az lenne, ha helybeli jelentkezik ezekre a területekre, 

akkor inkább őt támogatná. Minimális bérleti díjat kérjünk érte. 

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

Szteblák Lajos képviselőnek egy észrevétele lenne, hogy a Gelegenyés pusztai buszmegálló 

nagyon rossz állapotban van. Elég sok ott a gyerek, nap, mint nap bejárnak a faluba, iskolába, 

rossz időben áznak-fáznak. Ha lehet, hozzuk rendbe, hogy legalább oda be tudjanak állni a 

gyerekek. 

Ferenci Andrea képviselő felvetése, hogy a parki játszóteret tegyük rendbe, sokan járnak le a 

parkba, ki van használva / Erdészettől megkértük a faanyagot/. Az óvodai homokozó 

rendbetételéhez is kérnék a segítségünket / hírmondóban olvasta/. 

Török Elek alpolgármesternek több dologban is lenne észrevétele. Az óvodánál a külső 

vakolási és festési munkálatok nem történtek meg. Ígéret volt rá, hogy a játékok is le lesznek 

festve, ez sem történt meg. Ennek járjunk utána. Vasútállomásnál a buszmegállót is fel kéne 

javítani, csúnyán néz ki. Magtárnál a terület nincs lekaszálva, derítsük ki, hogy ki a 

tulajdonosa, szólítsuk fel, tegye rendbe a területet. A dűlőutak kavicshordása megtörtént, a 

vállalkozók a számlákat adják le időben, több hónapos csúszásokba ne menjünk bele / 

ugyanígy a hó tolási munkálatok is /. A B&N Kft. egy napot engedett kavicshordásra, a többit 

a Molnár István bányájából hoztuk / legalább 20 kocsi /. Milyen ellenszolgáltatást kér, 

tisztázzuk.  

Homoki Péterné képviselő kérdése, hogy a tűzgyújtási időszak hogyan van, többen kérdezték 

tőle a faluban. A faluban a hirdető táblákra, hírmondóba, honlapon tegyük közzé. Egy másik 

dolog a tanácsközi járda állapota nagyon rossz, balesetveszélyes helyre kellene állítani. A 

falunapi támogatóknak köszönő levelet küldjünk ki, ha még nem történt meg. 

Simon Ferenc képviselő már többször felvetette, hogy a Baross Gábor utcában lévő járdának 

nincs vége, nem folyik el a víz, ide átereszt kellene tenni. Ugyanez a probléma az Eszterházy 

utcával is. 

 

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

bezárta.  

 

 



11 

 

 Kmf. 

 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 


