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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

175-2/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

 február 27-én 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 

 Paksi József a polgárőrség elnöke 

 Szabó Árpád vállalkozó az étkezde vezetője 

 Szabóné Tankó Tímea vállalkozó 

 

Bejelentéssel távol maradt: 
 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 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 földbérleti szerződések kötése napirend, 

b/ pont fogorvosi szolgáltatások támogatása napirend, c/ pont születendő gyermekek 

támogatása 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 

11/2017. (II.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

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

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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2./ Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési rendeleteinek tárgyalása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Az Önkormányzat 2017. évi közmunka programjai 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ A civil szervezetek tevékenysége Bakonyszombathelyen 

Bakonyszombathelyért Alapítvány alapító jogok átvétele  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ A Közművelődés Háza 2017 évi ütemterve 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

6./ Főzőkonyha bérleti szerződés tárgyalása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

 

7./ Egyebek 

a.) Földbérleti szerződések kötése. 

b.) Fogorvosi szolgáltatások támogatása. 

c.) Születendő gyermekek támogatása. 

 

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 képviselőket, hogy a helyi gyógyszertár február 23-án 

bezárt, sajnos úgy néz ki hosszabb távra. Sürgősen dönteni kell, hogyan oldjuk meg a minket 

is napi szinten érintő súlyos problémát. Neki lenne egy javaslata. A doktornő hetente 

háromszor rendel a településen, ehhez kellene igazítani a gyógyszerkiváltást is. Az 

Önkormányzat kisbuszával heti három alkalommal Kisbérről /a gondozottaknak és az olyan 

embereknek, akiknek gondot okoz a gyógyszerkiváltás/ el tudnánk hozni a gyógyszereket. 

Természetesen ez előzetes egyeztetést kíván az érintett gyógyszertárral is. 

 

Homoki Péterné képviselő kérdése a napirenddel kapcsolatban az lenne, hogy az elmúlt 

ülésen volt arról szó a TAO-val kapcsolatban, hogy vissza kell fizetni pénzt. Ez most hogyan 

áll? A másik dolog KTKT ülés szociális kiadások problémák merültek fel, ez rendeződött-e? / 

milyen problémák és mit jelent az, hogy nagyrészt rendeződtek/? Harmadik dolog az új óvoda 

építési engedélyének módosítása /miért volt erre szükség?/. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy elfogadták a TAO elszámolást egyelőre nem kell 

semmit visszafizetni. A szociális kiadásoknál olyan probléma van, hogy országosan is a 

szociális gondozási feladatoknál a gondozotti ellátást és a gondozotti betegellátást 

kettéválasztották /ha gondozottat nézünk, bevásárlok neki stb. – külön kategória/. 
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Kimondottan beteggondozási hasonló jellegű probléma, megint különválasztották ezt 

felemelték, a másikat lecsökkentették. A szociális gondoskodás ügyfélre tartozó része 

minimális. Ezekkel a változtatásokkal át kellett szervezni a feladatokat. Személyesen beszélt a 

gondozási központ vezetőjével és munkatársával.   Még mindig nagy összeggel vagyunk / 3 

millió Ft/ március elejével ez már be fog állni. Ez az összeg csökkenhet. 

Óvodánál volt egy eredeti tervünk, ahol csak óvoda volt utána változott, hogy azokat az 

intézménytípusokat támogatják, ahol bölcsőde is van mellette. Át kellett alakítani, hogy 

bölcsődei helyek és óvodai csoportok is legyenek. Azt mondta a tervező, ha majd kijön a 

pályázat módosítják az építési engedélyt. Az ő véleménye, hogy mielőtt kijönne a pályázat 

kellene módosítani, hogyha kijön a pályázati döntés, tiszta viszonyaink legyenek.  Az óvoda 

pályázat rövidesen elbírálásra kerül. 

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 

12/2017. (II.27.) 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 és a Közös Hivatal 2017. évi 

költségvetési rendeleteinek tárgyalása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

a.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése. 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester megkérdezte Hermann Imréné gazdálkodási főelőadót, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirenddel kapcsolatban. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy a házi segítségnyújtás csökkenni fog. 

Óvodai költségvetéshez 1.372.000 Ft-ot hozzá kell tenni. Szivattyúról megjött a számla 

1.605.280 Ft +ÁFA. A megbeszéltek szerint a hírmondó költségeit csökkentette. Egyesületek 

támogatása 250 ezer Ft-tal nőtt. Egyéb alapítványok csökkennek 100 ezer Ft-tal.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

 

b.) A Közös Hivatal 2017. évi költségvetése. 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadónak szóbeli kiegészítése nem volt. /A béremelés miatt 

viszont támogatás, ez még módosulhat/. 

 

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 

13/2017. (II.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott 

költségvetés kimutatás alapján elfogadja a Bakonyszombathely Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi költségvetését. ( Mellékelve) 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Az Önkormányzat 2017. évi közmunka 

programjai 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy három program van, amit a Belügyminisztérium 

jóváhagyott. 33 fő közmunkást foglalkoztathatunk egy éven keresztül. 7 fő hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatott. 42 millió Ft-ról beszélünk bérekkel együtt. 

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

 

4. / A civil szervezetek tevékenysége 

Bakonyszombathelyen.  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

 

 A Bakonyszombahelyért Alapítvány alapító jogok átvétele. 

 

a.) Beszámoló az iskolai alapítvány 2016. évi 

tevékenységéről. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 
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Pintérné Ballabás Márta az alapítvány elnöke egy gondolattal egészítette ki írásos 

beszámolóját. Az alapítvány jól működik, nagyon jól alakult a 2016-os évben a bevételük. 

Kültéri játékokat szeretnének kialakítani / kötélpiramis/.  

Pintér Lajos polgármester a Képviselő-testület nevében megköszönte az alapítvány munkáját. 

 

b.) Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2016-ban végzett 

munkájáról. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Paksi József a Polgárőr Egyesület elnöke nem kívánta kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Homoki Péterné képviselő szerint lényegre törő beszámolót kaptunk. A beszámolóban 

szerepel, hogy írásbeli tájékoztatást kértek a megítélt összegről /április-október/. Erre a 

jövőben jobban oda kell figyelni. / szerződés, számlákkal igazolni /. 

Török Elek alpolgármester a beszámolóban olvasta, hogy garázs építése is terveik között 

szerepel. A tűzoltóháznál kettő nagy garázs is van, ahova a polgárőrség is be tudna állni az 

autóval. 

Pintér Lajos polgármester megköszönte a Polgárőrség munkáját, úgy veszi észre, hogy egy jó 

közösség, jó a közösségi szellem.  

 

c.) Tájékoztató a bakonyszombathelyi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 2016-ban végzett munkájáról. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Kállai István az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke írásos beszámolóját nem kívánta 

kiegészíteni. Köszöni az egyesület támogatását. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a tűzoltóház fűtését megoldjuk. Cserépkályha 

felépítését tervezzük, amit helyileg meg tudunk oldani szakember segítségével. 

Pintér Lajos polgármester köszöni az elnöknek áldozatos tevékenységét, tolmácsolja a 

kollégáknak, vezetőségnek, tagságnak a Képviselő-testület tagjai sikeres munkát kívánnak. 

 

d.) Sportegyesület részéről Tóth Sándor Elnök nem tudott megjelenni az ülésen, beszámolót 

sem küldött az egyesület munkájáról.  

Pintér Lajos polgármester megkérte Simon Ferenc képviselő urat, pár gondolatot mondjon el a 

sportegyesület munkájáról, mivel neki nagyobb rálátása van erre. 

Simon Ferenc képviselő tapasztalata az, hogy évek óta a tényleges munka el van végezve. 

Papíralapú elszámolásoknál, kimutatásoknál vannak problémák. Ezen kellene változtatni. Az 

utánpótlás csapat is nagyon jó eredményeket ér el. Vigyáznak a pályára, kisebb 

karbantartásokat elvégeznek, nagyobb volumenű dolgokhoz kérnek segítséget. Az ifjúsági és 

sportház megóvásában is számítani lehet rájuk. A közvilágítást odavitték az öltözőhöz, ezzel 

nagymértékben megszűntek a rongálások. Az Önkormányzattól szépen kapnak anyagi 

támogatást. A versenyeztetés, a gyerekek elszállítása adott helyszínre is jelentős anyagi 

támogatást igényel. Sajnos a nagy csapat szereplése elmarad az elvárttól. Gratulált az elért 

eredményekhez, további sok sikert kíván a csapatoknak. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy sajnos a csapat visszaesett a 8-9 helyre. A Bozsik 

program jól működik. A TAO pályázattal kapcsolatban 3.300.000 Ft van, ami biztos. 

Korompay Artúr cége tett ígéretet a támogatásra. Köszöni az egyesület áldozatos munkáját.  
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Varga Sándor jegyző elmondta, hogy az összes alapítvány esetében a támogatásról szerződést 

kötünk. Bizonylatokkal kell alátámasztani a kiadásokat. Évente két alkalommal fele-fele 

arányban megy ki a támogatás. Április 30-ig el kell számolni. Ha marad pénz, azt ki kell 

mutatni a számlakivonaton. 

 

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 

14/2017. (II.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Iskolai Alapítvány, 

Polgárőr Egyesület,  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  

Sportegyesület  

beszámolóit a tevékenységükről. További kitartó munkát kíván a tevékenységhez! 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

A Bakonyszombahelyért Alapítvány alapító jogok átvétele. 

 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy az alapítványt 1991-ben alapították a tagok. Azóta sok 

személyi változás történt, a kuratóriumi tagok lemondtak, új tagokat kellett választani. Az 

alapító jogokat át kell adni. / cégbíróság, NAV bejelenteni/. Az alapító tagok átadják a 

Képviselő-testületnek az alapítói jogokat.  

Szteblák Lajos képviselő elmondta, hogy ő nem lát tisztán ebben a kérdésben. Nem igazán 

látja át az Alapítvány működését. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2017. (II.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete átveszi a 

Bakonyszombathelyért Alapítvány alapító tagjaitól az alapítói jogokat. Az alapítvány további 

célszerű működését biztosítja.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 
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5./ A Közművelődés Háza 2017. évi ütemterve 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

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

szerint átdolgozta a programtervet. A kevesebb néha több elv alapján megpróbáljuk a 

rendezvényeket csökkenteni, kicsit túlzsúfolt az egész. Úgy veszi észre, hogy nem mindig van 

igény a lakosság részéről erre a rengeteg programra. 

 

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

hozott. 
 

6./ Főzőkonyha bérleti szerződés tárgyalása. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

 

Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a főzőkonyha bérleti szerződése 2017. 

március 31-el lejár. Tavaly volt egy egyeztetés, hogy meghosszabbítja a testület a jelenlegi 

bérlővel.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy ilyen-olyan vélemények kialakultak, mostanában 

nem volt panasz az étel minőségével kapcsolatban.  

Szabó Árpád az étkezde vezetője elmondta, hogy neki a szerződéssel kapcsolatban lenne 

hozzászólása. Mindenképpen hosszabb távú szerződést szeretne kötni / 5 év vagy ennél több /. 

Vannak ötletei, hogy mit szeretne tenni. A konyha bővítése is szerepel tervei között / jelenleg 

max. 40 fő az étkező befogadó képessége /.  

Pintér Lajos polgármester véleménye, hogy az óvoda-bölcsőde pályázattól függ minden. 

Ennek a kimenetelét várjuk. Ha ez megvalósulna, a felszabadult épületből akár éttermet is ki 

lehetne alakítani / jó helyen van, főútvonal mellett /. 

Szabó Árpád az főzőkonyha vezetője már előzőleg említette hosszabb távban gondolkodik. 

Több olyan dolog van, aminek a cseréje esedékessé vált. A fagyasztók régiek, ezeket ki 

kellene cserélni / energiatakarékosság miatt is /. Legutóbbi ellenőrzés során az edényekre is 

kitértek az ellenőrzést végzők. Ezeket szintén le kellene cserélni, öregek, elavultak/ 

rozsdamentes lábasok, fazekak /. A gázkazán is megérett a cserére, ezzel is kell kezdeni 

valamit. 

 

Varga Sándor jegyző javaslata, hogy az elhangzottak alapján  szerződést a testület ciklusáig 

2019. december 31-ig  is megkötheti. Menet közben fejlesztési stratégia esetén további öt évre 

meghosszabbítható. Ezt az időpontot felülvizsgálhatja a testület. Kölcsönös megegyezés 

alapján meghosszabbítja a fejlesztéstől függően. Reméljük, hogy térítési díj emelést nem 

tervez az Árpád. Nagyon jó lenne, ha a szociális gazdaságban megtermelt zöldségeket átvenné 

a konyha/ előző években máshol kellett értékesíteni/. Rendezvények szolgáltatói  

támogatásában továbbra is számítunk az Árpád étkezdére. 2012-től bérleti díj mentesen 

használták a konyhát. A bérleti díj kérdésében jelen időpontban a testület véleményét kérjük. 

Szabó Árpád az étkezde vezetője néhány hibára hívta fel a figyelmet az épülettel 

kapcsolatban. A telefonvonal olyan rossz, hogy egymás szavát nem lehet érteni. Az épület 

külső fala leesett, meg kell javítani. A kémény állapota nagyon rossz, ezzel is kell valamit 

csinálni.  

Varga Sándor jegyző ígéretet tett, hogy szemlét csinálunk, megnézzük, a felmerülő 

hiányosságokat kijavítjuk.  
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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 

16/2017. (II.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

főzőkonyha bérleti szerződésének megkötésével 2017. április 1-től 2019. december 31-ig 

szóló időtartamra bérleti díj mentesen, fejlesztéstől függően újabb öt évre meghosszabbítható. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

7./ Egyebek 

 

a.) Földbérleti szerződések kötése. 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy megállapodás született 

Németh András és a Stokker Mihály között az önkormányzati földterületek bérletére 

vonatkozóan. Mindketten beadták a kérelmüket, 5 éves időtartamra szeretnék a szerződést 

megkötni. 

 A benyújtott kérelmek alapján javasolta, hogy az igénylők részére 2017. március 1-től 2022. 

március 31-ig, 5 éves időtartamra kösse meg az önkormányzat a bérleti szerződést.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 
 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2017. (II.27.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghosszabbítja az 

önkormányzati tulajdonú földek lejárt bérleti szerződését 5 évre, 2017. március1-től – 2022. 

március 31-ig szóló időtartamra köti meg az alábbi személyekkel, az általuk igényelt 

földterületek vonatkozásában. 

 

1. 17/a/2017./ Stokker Mihály Petőfi u. 2. 1005, 1006, 1007, 1009, 1026, 1027, 1028 

hrsz. 6105m
2
 

2. 17/b/2017. Németh András Eszterházy u. 19. 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 

1021 hrsz. 6105m
2
 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 
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b.) Fogorvosi szolgáltatások támogatása. 
 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a bakonyszombathelyi fogászati rendelőben elromlott a 

kezelőegység. A nyálszívó nem működik. Ennek a megjavítása több százezer Ft-ba kerülne, 

amit erre a kezelőegységre már nem érdemes költeni. Március elején egy használt készüléket 

kapnak, de addig is pótolni kellene valahogyan, hogy az orvos tudjon dolgozni / kb. 100 ezer 

Ft a költsége/. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az egészségügyi pályázat része a 

fogorvosi szék is / 1 millió Ft az ára /. Azt javasolta, hogy az ideiglenesen beépítendő 

alkatrésznek az árát felezzük meg. 50 ezer Ft-ot ad az Önkormányzat, 50 ezer Ft-ot a doktor 

úr tegyen hozzá. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el: 
 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2017. (II.27.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a fogászati 

kezelőegység ideiglenes beépítését 50 ezer Ft-al. A hiányzó 50 ezer Ft a fogorvost terheli.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

c.) Születendő gyermekek támogatása. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy már korábban is felvetődött a testület részéről, 

hogy támogassuk az olyan családokat, ahova kisbaba érkezik. Ez a kezdeményezés itt a 

környező településeken is működik. Az a javaslata, hogy visszamenőleg 2017. január 1-től 

indítsuk el. 30 ezer Ft összeget javasol. Továbbá feltétel legyen, hogy az igénybe vevő 

rendelkezzen a településre bejelentett állandó lakcímmel. Gondoljuk át, a következő ülésen 

döntsünk. 

Homoki Péterné képviselő javaslata, hogy 50 ezer Ft-ot adjunk. Jól esik a családoknak, hisz 

ilyenkor rengeteg a kiadás. 

 

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

hozott. 

 

Képviselői-felvetések 
Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy Kovács István előtt a Bem utcában nem folyik el a 

víz, visszafolyik a pincéjébe. A szomszédban Tóth Sándor előtt az árokból a Czeglédi Pál 

markolóval kirakta a földet. Tóth Sándor felháborodva mondta, hogy az Önkormányzat 

vitesse el a kirakott földet. Körülbelül három talicska földről van szó. 

Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy a Baross Gábor utcai járda rossz állapotban van, 

mennyi esély van ennek felújítására. Gelegenyés – puszta vízellátására figyeljünk oda, ne 

fagyjon el a közkút. 
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Kállai István képviselő felvetette, hogy a Baross Gábor utca végét ki kellene alakítani, 

hídgyűrűt kellene letenni. Treier Tímea és családja javára az adománygyűjtés hogyan 

végződött. 

 

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

bezárta. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester jegyző 


