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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

175-1/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

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

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

 Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó 

 Kovács Dávid az E2 Hungary Zrt. képviselője 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 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 jelen van. Javasolta, hogy az 

egyebek napirend a./ pontjához kerüljön felvételre az elővásárlási jogról döntéshozatal 

napirend, b./ Kisbér Város Rendőrkapitánya kinevezés előkészítés, c./ szociális étkeztetés 

szakmai program módosítása napirend, d./ pályázat benyújtása, pályázati folyamatok 
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alakulása napirend e./ egyéb értékesítés napirend, f./ alpolgármesteri tiszteletdíj napirend, g./ 

ASP rendszerhez csatlakozás 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: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2017. (I.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

N A P I R E N D  

 

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

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Javaslat önkormányzati kitüntető címek adományozására 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Földgáz és villamos energia árajánlat tárgyalása  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ A Képviselő-testület 2017 évi ülésterve 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

6./ A Közművelődés Háza 2017 évi ütemterve 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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7./ Egyebek 

a) Elővásárlási jogról döntéshozatal 

b) Kisbér Város Rendőrkapitánya kinevezés előkészítés 

c) Szociális étkeztetés szakmai program módosítása 

d) Pályázat benyújtása, pályázati folyamatok alakulása 

e) Egyéb értékesítés 

f) Alpolgármesteri tiszteletdíj 

g) ASP rendszerhez csatlakozás 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

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 tájékoztatta a testületet, hogy van egy pályázati lehetőség, amit az 

írásos előterjesztésbe nem vett bele, / intelegens pályázat/ amely kettő témát ölel fel / 

részletesebb előterjesztést igényel /. Egyik a kultúra és természet / Kamocsa partnerkapcsolat / 

a másik óvodai pályázatok óvoda-kültéri padok, játszóterek kültérre való megfelelését segíti 

elő. Ha pályázatírók írják a pályázati díj 500-600 ezer Ft. Ezzel kapcsolatosan kéri majd a 

testület véleményét. Egy másik dolog az alapítványi bál 260 ezer Ft bevételt hozott. A 

Művelődési Ház kazánproblémájával kapcsolatban február közepe az utolsó időpont. 

Homoki Péterné képviselő kérdése az írásos anyagban említette a polgármester turisztikai 

pályázat „Mátyás király nyomában” ez mit takar? A tehetségfesztivál szervezése elindult, meg 

kellene beszélni a tapasztalatokat azokkal az érintettekkel, akik a szervezésben részt vesznek, 

Az óvodai egyeztetés- személyi feltételek erről is, ha pár gondolatot hallhatnánk, ill. a 

„munkásszálló” ügy erről tudunk-e valamit. 

Pintér Lajos polgármester válaszában elmondta a „munkásszálló” üggyel kapcsolatban, hogy 

megkeresett egy ügyvédet, Bódai Leventét még ünnepek előtt, majd ünnepek után ismét 

kapcsolatba léptek megkérte az ügyvéd, hogy írja le a problémát. Jelenleg itt tart a dolog. A 

turisztikai pályázathoz „Mátyás király nyomában” valamennyi Önkormányzat csatlakozott 

nincs önerő, kerékpáros útvonal. Társultunk, írta a hiánypótlást, hogy mutassuk be pontosan a 

helyszínt. Óvodai egyeztetéssel kapcsolatban több negatív információ érkezett be hozzám / ez 

kb. egy- másfél éves fejlemény/ nincs foglalkozás, nincsenek megfelelő beosztások, 

nincsenek a gyerekek a levegőn. Behívattam az óvónőket, Irénkét és Gabit ők megnyugtattak, 

hogy ilyenek nincsenek. 

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 

2/2017. (I.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 

 

2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, a tájékoztató anyagok kimentek a képviselőknek a 

költségvetéssel kapcsolatban. Felkérte Hermann Imréné gazdálkodási főelőadót, ha van 

kiegészíteni valója a napirendhez, azt mondja el. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó pár gondolatot tett hozzá az írásos anyaghoz. 

Felhalmozásnál volt szó róla, hogy a keddi helyett veszünk egy másik autót. A civil 

szervezetek támogatását nézzük át. Pályázatokkal kapcsolatos díjak 200 ezer Ft a tartalék. 

Karbantartásnál 5 millió 500 ezer Ft / 3,5 millió Ft ingatlanra, 2 millió Ft gépekre /. Tűzoltó 

és Polgárőr Egyesület kap plusz 50-50 ezer Ft-ot az egyéb alapítványok keretéből / 

tűzoltóparancsnok kérésére /. Egyéb alapítványoknál marad 200 ezer Ft. Tavaly 5000 Ft 

étkezési utalványt kaptak a közmunkások, most az idén nem lehet adni. Segélyekhez került 

be, ezzel az összeggel megnövekedett. Tavaly 7 millió Ft volt, most az idén 11 millió Ft, amit 

el kellett segélyre költeni / szociális keret a költségvetés 1/3-a ebből áll /. Közmunkásoknak 

éves szinten 100 ezer Ft-ot lehet kedvezményesen adni /éves keret /. Kp. kafetéria, aminek a 

járuléka 34%. 
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Török Elek alpolgármester véleménye a közmunkásoknak kedvezményesen adható pénzzel 

kapcsolatban. Ösztönzőbe adni valamilyen dologhoz kötni / pl. járdaépítésnél meg kell szabni, 

hogy naponta mennyit kell megcsinálni /. Megbízni valakit, aki kontrollálja ezt. Ugyanúgy a 

kertészetbe stb. A munkát ki kell adni és ellenőrizni, hogy megcsinálta-e. 

Simon Ferenc képviselő észrevétele civil szervezeteknél a polgári tagdíj 150 ezer Ft. Ezt 

reálisnak tartja, ennyi összeget adni kell, hogy működni tudjanak. A beszámolóban olvasta, 

hogy a Sportegyesület 9 millió 800 ezer Ft támogatást nyert. /2 millióra van megkötve a 

szerződés /. Mekkora az-az összeg nagyságrendileg, ami alá van írva. 

 

Pintér Lajos polgármester a képviselő kérdésére válaszolva elmondta alá van írva egy 3 

milliós szerződés a Bio Gáz Unióval és egy 300 ezres szerződés a Gál Istvánnal. Vannak még 

kisebb összegek pár 100 ezer Ft. Korompay Artúrral is van egy megállapodás. 2016. 

december 20-ig lett volna kötelező megkötni a szerződést, de most van egy olyan 

kedvezményes lehetőség, hogy a cégek 80 %-a befizeti december 31-ig a TAÓT, 20 %-a 

tartogatja, ezeket lehet megcélozni május elejéig. 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy akkor ez az összeg megközelítőleg 4 millió Ft, ami 

felhasználható utánpótlás nevelésre plusz tárgyi eszköz. A 600 ezer Ft-ot indokoltnak tartja 

versenyeztetésre, ill. játékvezetői díjakra. Számlával kell igazolni, szerződést kell kötni 

minden évben. Sajnos még mindig nem sikerült a busz tankolását követni. Már egy-két éve 

ezt beszéljük, hogy ha elviszik a mérkőzésekre a buszt, azt tele tankkal vigyék el és úgy is 

hozzák vissza.  

 

Varga Sándor jegyző észrevétele a Sportkör esetében mikor, hova, ki viszi el az autót, mivel 

többen használják, nem lehet követni. A menetlevelet rendesen kellene vezetni / ez is nagy 

probléma /. Ezeket a dolgokat tisztába kell tenni. Megoldást lát abban, ha a hónap elején 

leadják a listát megközelítőleg, hogy adott hónapban hány mérkőzés lesz, milyen távolságra 

kell menni a busszal, megközelítőleg meg lehet állapítani, hogy mennyi kilométert megy. 

 

Szteblák Lajos képviselő észrevétele nagyon szigorúan veszi a KPM a menetlevél kitöltését. 

Nagy összegű büntetés jár érte, ha ez nincs vezetve. Szerződést kell kötni azzal, aki az autót 

vezeti, mivel az Önkormányzat a tulajdonos ez is fontos.  
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Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó kitért a családsegítő és házi gondozásra is 500-500 

ezer Ft hozzájárulást tervezett. Összességében ez lesz 3 millió Ft is / ebben minden költség 

benne van, a gondozás után járó összeg is /. 

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy alkalmi munkabérre 1millió 300 ezer Ft van 

tervezve ez hány fő munkabére? 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó válaszolt a kérdésre. Ide tartoznak a kiskönyvesek, 

ill. akik a városgazdálkodásnál vannak. A kiskönyveseknek a bérük 5000 Ft/nap plusz 1000 

Ft/nap a járulék.  

 

Török Elek alpolgármester felvetette, hogy a temetőben a ravatalozó előtti teret térkövezzük 

le, tegyük rendbe.  Kérte a Képviselő-testület támogatását. Egy másik dologgal kapcsolatban 

tett észrevételt, mégpedig a hírmondó újság. Ennek éves szinten 800 ezer Ft a költsége. Ezt 

nagyon soknak találja. Az lenne a javaslata, hogy a következő hónaptól csökkentsük le a 

darabszámot 250 darabra.  

 

Varga Sándor jegyző a Közös Hivatal költségvetésével kapcsolatosan elmondta, hogy külön 

támogatást nem látjuk a minimálbér végett a végösszegben. A költségvetés jelen pillanatban 

egy tervezet. A támogatás, a pénzek ismertek. Nem tudjuk milyen módon fog jönni a 

bérkompenzáció, ami történt minimálbér emelés. Az Önkormányzati költségvetést nem érinti. 

Inkább a hivatalnál csapódik, ami beépül ebbe, a hozzájárulás megnövekedett a 

bakonyszombathelyi Önkormányzattól, ami most a tervbe benne van 3,2 millió Ft, ami 

vélhetően nem így fog lenni. 

 

Az elhangzottakat és a napirendet a Képviselő-testület részletesen megtárgyalta és tudomásul 

vette, döntést  nem hozott.  

 

3./ Javaslat önkormányzati kitüntető címek adományozására 

 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 



7 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy most az idei évben nincs a 

látókörében senki, sem díszpolgári címre, sem egyéb kitüntetésre. Ezt nem kötelező adni, csak 

akkor adjuk, ha arra érdemesnek találunk valakit. 

 

Az elhangzottakat a Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette, határozatot nem 

hozott.  

 

4./ Földgáz és villamos energia árajánlat tárgyalása  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte vendégünket, Kovács Dávidot az E2 Hungary Zrt. 

képviselőjét. Az anyagot kiküldtük a képviselőknek, várja az észrevételeket, javaslatokat a 

napirenddel kapcsolatban. 

 

Kovács Dávid az E2 Hungary Zrt. képviselője röviden bemutatta a céget és pár gondolatot 

szólt az árajánlatról is. Az E2 Hungary Zrt. a MOL és Telekom közös leányvállalata. A cég a 

piacnyitás óta létezik, mindig is a MOL-hoz kapcsolódtak. Tavaly a Telekom is beszállt 

hozzájuk. Az idén van egy kampányuk, ahol az összes települést szeretnék felkeresni 

leginkább földgáz, ill. villamos energia árajánlattal is. Polgármesterrel egyeztetett, az 

óvodánál van kevesebb földgázfogyasztás. A földgázárak jelenleg elég alacsonyan vannak. 

150/m
3
 árról 131/m

3
-re tudnák jelen esetben csökkenteni az árat, ez éves szinten 140 ezer Ft-

ot jelentene pluszba a költségvetésnek. Az ő szerződésük teljesen hasonló lenne a jelenlegi 

konstrukcióhoz határozatlan idejű lenne, amit 30 nappal lehet felmondani. A Főgáz hatósági 

szolgáltató, hozzájuk bármikor vissza lehet menni, ha velük történne valami. Még olyan 

kérdés szokott felvetődni, hogy mi van akkor, ha ők megszűnnek. Az ellátás biztonság nincs 

veszélyben, ha bármi történne a Főgáz köteles visszavenni önöket a jelenlegi áron. A 

kereskedőváltással kapcsolatban mindent intéznek / diktálás, csekkes, banki átutalásos 

fizetés/. Nagyobb cég vagyunk, nagyobb Önkormányzatok közül Tatabánya, Szeged, 

Miskolc, több Budapesti kerület is az ő ellátásuk alá tartozik / a környező települések közül is 

sok hozzájuk tartozik/. Az összes iskola ellátás szempontjából hozzájuk tartozik pl. 

Nagyigmánd, Mocsa, Szákszend, Dad, Kömlőd, Bokod, Kecskéd, Ászár, Kisbér, Réde 

településeket a napokban kereste fel, itt még folynak a tárgyalások. Nagyjából 5000 ügyféllel 



8 

 

/üzleti ügyfél / rendelkeznek. Az előzőekben már említette, hogy a szerződés paraméterei nem 

változnak annyi, hogy lenne egy fix hűségidő, amit önöknek el kellene fogadni, ebben az 

időben sem mi sem önök nem tudnak az áron változtatni. Ha ez a hűségidő lejár és nem 

tudnák tartani az árat, akkor egy új ajánlattal meg fogjuk önöket keresni. Ha esetleg ez az új 

ajánlat nem felelne meg önöknek, bármikor vissza tudnak térni a Főgázhoz. Villamos 

energiával kapcsolatban a számlák megtekintése után tudok árajánlatot tenni.  

 

Pintér Lajos polgármester kérdése, hogy ez a hűségidő mit takar, mennyi időre szól? 

Kovács Dávid az E2 Hungary Zrt. képviselője elmondta, hogy a legrövidebb időszak 1,5 év, a 

leghosszabb 3,5 év. Ez önöknek is biztonság, mert pl. ha önök eldöntik, hogy 4 évig nálunk 

vannak, azt a mennyiséget mi megvesszük fix áron / egyik fél sem tud módosítani az áron / ez 

a földgáz ár fixen alacsonyabb lesz, mint a mostani hatósági ár. Ez nagyon fontos, hogy ez a 

hatósági ár úgy néz ki, hogy a piacnyitás /2008/ 8 éve változott annak ellenére, hogy a földgáz 

ára közel a felére csökkent. A kormány ezt nagyjából a rezsicsökkentéssel letudta, hogy a 

lakosság felé ezt biztosította, viszont a rendelkező ügyfelek esetében ez a rezsicsökkentés nem 

fog bekövetkezni, mivel nagyjából 4 hónapja folyamatosan emelkedik a földgáz ára. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó kérdése, hogy ha váltunk csak az óvodára vonatkozik 

a váltás? A Művelődési Házat is belevehetnénk.  

 

Kovács Dávid az E2 Hungary Zrt. képviselője tájékoztatta a testületet, hogy a szerződéssel 

kapcsolatban mindent intéznek meghatalmazással. Nézzük meg a fogyasztást, egy szezont 

várjunk a Művelődési Háznál, utána döntsünk. Annyi a dolog, hogy aláírják a szerződést. Az 

utolsó számla időben be legyen fizetve, erre kell figyelni. A jövőben személyes 

kapcsolattartás lesz.  

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy villamos energiára nagyságrendileg tudnak-e valami 

árat mondani? Háromszor annyiba kerül nekünk, mint a gáz.  

 

Kovács Dávid az E2 Hungary Zrt. képviselője elmondta, hogy jelenleg 21 Ft-os egységáron 

vételeznek, 16 Ft-ra lehet csökkenteni. 21 Ft a havonkénti egységár fele. Van a 

rendszerhasználati díj és van maga a villamos energia díja. A közvilágítás a kérdéses itt is ez a 

legnagyobb fogyasztási hely / itt drasztikus megtakarításokat szoktunk elérni /. 
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Bakonybánkon 28 Ft-ért vették én 15 Ft-ot ajánlottam. Vezetékhez nem nyúlnak, e 

tekintetben marad az eredeti szolgáltató.  

 

Pintér Lajos polgármester álláspontja, hogy fogadjuk el az árajánlatot. A villamos energia 

kérdést a következő ülésen tárgyaljuk. Közvilágítás tekintetében 250 ezer Ft a havi díj. Kb. 

156 lámpa van. Április 1-től lehetne az E2 hungary Zrt.-től vételezni / az előző szolgáltatók 

esetében főleg a kapcsolattal van baj /.  

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2017. (I.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az E2 Hungary Zrt. 

árajánlatát földgáz tekintetében 2018. októberig szóló hűségidővel másfél éves időtartamra a 

Művelődési Ház és az óvoda-konyha épületegyüttesre vonatkozóan. Felhatalmazza a 

polgármestert az ellátási szerződés aláírásával. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

5./ A Képviselő-testület 2017 évi ülésterve 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy nagyjából a tavalyi meg az előző évek szerint 

alakítottuk ki az ülések ütemtervét. Javaslatot, kiegészítést vár a képviselőktől. 

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy a közmunka programban 2017-ben hány fővel 

számolunk? 

 

Varga Sándor jegyző válasza 3 pályázat ment be jelenleg 33 fő közmunkás van. 
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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 

4/2017. (I.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 

képviselő-testületi 2017. évi munkatervét. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Varga Sándor jegyző 

 

6./ A Közművelődés Háza 2017 évi ütemterve 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy február 11-én, szombaton 

a Szülői Munkaközösség bált szervez / batyus bál /. Ez a rendezvény ki van plakátolva, 

megrendezésre kerül. Az írásos anyagban tévesen szerepel, más van helyette. Március 3-án 

kerül megrendezésre a NEMADOMFEL együttes koncertje / sérültekért játszanak /. Március 

18-án Tihanyi Dani koncert és bál lesz. A május 1-i rendezvények már évek óta elég 

döcögősen mennek, úgy tűnik nincs rá igény. Szeptemberre Kárpátia koncert van műsoron 

később értesült róla, hogy februárban Kisbéren is lesz, így valószínűleg helyette más 

programot szervezünk. A falunapi programok már nagyjából összeálltak, a Delta zenekar ezen 

a hétvégén nem ér rá, helyette Koczor Feri lesz műsoron. A nyár végére beütemezett 

néptánctábor, ill. labdarúgótábor tévesen került bele az összeállításba, ezek évek óta 

nincsenek. Az év végére zenés műsoros estet tervezünk, erre már most kellene a humoristát 

lefoglalni.  

 

Homoki Péterné képviselőnek az a véleménye, hogy változtatni kell az összeállításon / 

átdolgozni /. Bevonni másokat is, akik érintettek a lebonyolításban. Rendezvény 
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megnevezése, ki szervezi, ki a felelős érte, van-e pénzügyi vonzata. Forgatókönyv szerint. 

Áttekinthetőbb lenne. 

  

Az elhangzottakat és a napirendet a Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette, 

határozatot nem hozott.  

 

7./ Egyebek 

a) Elővásárlási jogról döntéshozatal. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előző ülésen már szóba 

került a Kossuth Lajos utca 36. sz. alatt lévő házról az önkormányzati  elővásárlási jog 

érvényesitése, vagy elengedése.   Másként nem lehet felszámolni a fennálló állapotot csak 

elővásárlással.  

 

Simon Ferenc képviselő szintén azon az állásponton van, hogy mondjunk le az elővásárlási 

jogról, hiszen az Önkormányzat nem tud annyi házat megvenni és nincs is rá szükség. 

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 

5/2017. (I.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete lemond a jelenleg 

folyamatban lévő adás-vételi ügylet kapcsán az  elővásárlási jogáról a Bakonyszombathely, 

Kossuth Lajos utca 36. sz. ingatlan  (566 Hrsz) tekintetében.   

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

b) Kisbér Város Rendőrkapitánya kinevezés előkészítés. 
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Varga Sándor jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a rendőrkapitány kinevezését 

támogatni kell a testületnek. 

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 

6/2017. (I.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Dr. Szalay Péter 

megbízott rendőrkapitány kinevezését. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

c) Szociális étkeztetés szakmai program módosítása. 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy két-három mondat hiányzott a szociális étkezés szakmai 

programjából, ami ki lett javítva, a többit hatályon kívül javasoljuk helyezni és helyette teljes 

új szöveggel az elfogadott programot javasoljuk. 

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 

7/2017. (I.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a szociális 

étkeztetés szakmai program módosítását, változtatását. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 
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d) Pályázat benyújtása, pályázati folyamatok alakulása. 

Pintér Lajos polgármester ismertette a Képviselő-testülettel, hogy lehet pályázni 

Önkormányzati külterületi utak felújítására és ezek karbantartásához szükséges erő és 

munkagépek beszerzésére, erről is volt már szó korábbi üléseken / 15% önerő kell hozzá, 

max. 100 millió Ft plusz a munkagép /. A határidő 2017. február 6-a. Ha van a látókörbe 

olyan út, ami Önkormányzati tulajdonban van kérte a testületet, hogy mielőbb foglaljon állást 

ebben a kérdésben. Korábban szóba került az Árpád utca végében lévő út az újmajorig, ez 

magántulajdonban van, megpróbálunk szerződést kötni a tulajdonossal adja bérbe az 

Önkormányzatnak, hogy tudjunk pályázni. 

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 

8/2017. (I.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap forrásainak terhére meghirdetett ”VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi 

helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése„ jogcím keretei között a: 

- 0303/ 12 hrsz külterületi helyi közút fejlesztésére, valamint  

- önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagép beszerzésére. 

 

Határidő:  2017. február 06. 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

e) Egyéb értékesítés. 

 

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

vásárolni. Ez a téma is többször került látókörbe, de megegyezés még nem született. A 

napokban beszélt a Leventével igazából neki az árral van gondja elérhető árat gondolt / 
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régebben javasolt ár 2 millió Ft/ hektár /. Érezni lehetett a beszélgetésből, hogy neki ez az ár 

sok. Próbáljunk meg egy baráti árat javasolni. Konkrétan 800 ezer Ft-ra gondolt 0,5 hektárra.  

 

Török Elek alpolgármester érzékeltette a Képviselő-testülettel, hogy más egy földterület és 

más egy ipari terület nem ugyanaz az értéke. Nem ért egyet azzal, hogy áron alul adjuk el a 

földet. A földnek mindig több lesz az értéke. A vevőjelöltet is meg kellene kérdezni, hogy ő 

mennyit gondol. 

 

Az elhangzottakat a Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette, határozatot nem 

hozott.  

f) Alpolgármesteri tiszteletdíj. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a polgármesterek illetményrendezése január 1-től úgy 

változott, hogy a miniszteri illetményhez igazodik, aminek a havi összege 997 ezer Ft ennek a 

40 %-a a Bakonyszombathelyi kategória / lakosságtól függően /. Ebből vezetjük az 

alpolgármester tiszteletdíját. Az alpolgármester tekintetében az a települési tiszteletdíjas 

polgármester illetményének a 90 %-a legfeljebb, ami úgy változott, hogy január 1 előtt 70-

90%-os intervallumban volt, most január 1-től 0-90%-os intervallumban van. Tehát a 997 ezer 

Ft 40%-a 398.800 Ft a főállásúé, tiszteletdíjas polgármesteré 99.400 Ft, ennek a 90 %-a 

legfeljebb az alpolgármesteri illetmény bruttó 179.460 Ft jelenleg bruttó 105 ezer Ft. Volt egy 

megállapodás az alpolgármesterrel, hogy megközelítőleg bruttó 150 ezer Ft pluszt közel 30 

ezer Ft költségtérítés. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

szavazattal, 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2017. (I.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

tiszteletdíját a változtatott módosításokkal elfogadja. Az alpolgármester havi tiszteletdíja: 

150.000,- Ft, valamint 22.500,- Ft költségtérítés. 
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Az átsorolásért  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

g) ASP rendszerhez csatlakozás. 

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 

10/2017. (I.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

A  Képviselő-testület felhatalmazza a Pintér Lajos  polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a 

támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakorolja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

Képviselői felvetések 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy neki a közvilágítással van problémája. A Bem 

utcában január hónap első két hetében nem volt közvilágítás. Többen is jelezték a szolgáltató 

fele a problémát, de elég sok időbe telt, míg intézkedtek. Sajnos ez több utcát is érintett, szinte 

a fél falu sötétségben volt.  

 

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

bezárta. 

 

 



16 

 

 Kmf. 

 

 

 

 Pintér Lajos  Varga Sándor 

 polgármester   jegyző 


