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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

175-6/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

 május 29-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Simon Ferenc, 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 

                            Finta János, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

                            Novák Fanni, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa 

                            Dr. Szalay Péter, kisbéri Rendőrkapitányság vezetője 

                            Nyuli Edit, kisbéri Építési Osztály munkatársa 

 

                           A lakosság részéről: 2 fő 

  

Bejelentéssel távol maradt: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

  

 

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 falunapi programok véglegesítése, 

tájékoztató a nyári közművelődési programokról napirend, b./pontként házhely bérbeadás 
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napirend, c./ pontként a kisbéri Légy több, tégy többet Alapítvány kérelme napirend, d./ 

pontként gyermekszületések ösztönző 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 

39/2017. (V.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

16.00 h: 

I. KÖZMEGHALLGATÁS 

 

NAPIREND: 

 

K Ö Z M E G H A LL G AT ÁS   a településképi kézikönyv előkészítése tárgyában. 

II. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 

NAPIREND 

 

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

fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

2./ a.) Beszámoló a 2016. éves bakonyszombathelyi  családsegítős tevékenységről. 

     b.) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

Bakonyszombathely Községének 2016. évi gyermekvédelmi helyzetének értékelése. 

Előterjesztő:   Pintér Lajos polgármester 

       Előadó :         Finta János intézményvezető 

3./ A közbiztonság helyzete Bakonyszombathelyen  
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      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

      Előadó :  Kisbéri Rendőrkapitányság  

 

4./ Helyi szociális rendelet módosítása 

     Előadó:  Varga Sándor jegyző 

5./ Térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

     Előadó:  Varga Sándor jegyző 

6./ Bakonyszombathelyi Közalapitvány alapitó okirat elfogadása 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

7./ Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

8./ Rendelet alkotás a települési partnerkapcsolatokról ( építési szabályok) 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

9./ Egyebek 

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

b) Házhely bérbeadás (Bem u.) 

c) A kisbéri Légy több, tégy többet Alapítvány kérelme. 

d) Gyermekszületések ösztönző támogatása. 

A testület a továbbiakban közmeghallgatás keretén belül folytatta a napirend 

tárgyalását. 

16.00 h: 

I. KÖZMEGHALLGATÁS 

 

NAPIREND: 

 

K Ö Z M E G H A LL G AT ÁS   a településképi kézikönyv előkészítése tárgyában. 
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Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte a jelenlévőket. A településképi kézikönyv 

összeállításának tárgyában átadta a szót Nyuli Editnek a kisbéri Építési Osztály 

munkatársának, hogy részletesen mondja el az ezzel kapcsolatos teendőket. 

Nyuli Edit elmondta, hogy most nem az Építési Hatóság munkatársaként van jelen, hanem a 

térségi Főépítész megbízásából, vele együtt dolgozik. Az Önkormányzatok idén kaptak egy 

olyan nagy feladatot az építésügyi igazgatási területükhöz ami szabályozza, hogy az 

Önkormányzatok mit tehetnek az épített környezetért. 2016-ban megalkották a településkép 

védelmi törvényt, ezzel együtt már két törvény foglalkozik a lehetőségeivel a településen. Az 

építési törvény korábban is használt lehetőségei, eszközei az Önkormányzatok részére a 

településfejlesztési koncepció, a stratégia és azt követően a településrendezésnél a szabályzat. 

Most kiegészül a településvédelmi törvény alapján a településképi arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel. Ez így együttesen egy komplex szabályozási lehetőséget ad minden 

településnek, plusz mindenki a saját képére, saját kultúrája, kialakult történelme alapján 

formálhatja a település lakóival együttesen a település majdani képét. Ez a feladat idén. 

Október 1-ig kell megalkotni a rendeleteket ill. előzetesen az arculati kézikönyvet széles 

társadalmi bevonással. Az arculati kézikönyv egy olyan képeskönyv lesz, ami bemutatja a 

települést, azokat a szépségeket, értékeket, amiket a település lakói annak tartanak és 

megemlítésre méltónak szeretnének rögzíteni. A kézikönyv a lakosság részére és az építtetők 

részére egy egyszerű elvárási gyűjtemény, a rendelet pedig ezen alapulva már olyan 

szabályokat tud megalkotni belőle figyelembe véve az elfogadott értékeket, a majdani 

értékekre mutatnak és a polgármester kezébe adnak eszközöket, amivel ezt az elvárást tudja 

érvényesíteni a településen. A feladat több lépcsőből áll. Az első lépcső az, hogy a 

településrendezési eszközökre és az arculati képre vonatkozó társadalmi egyeztetésre egy 

rendeletet fogadjon el a Képviselő-testület, ami korábban határozati formában élt, hiszen a 

településrendezési eszközökre korábban is volt egy egyeztetési folyamat. Ezt most 

rendeletben kéri a jogalkotó, hogy még erősebben ösztönözze az együttműködést. Ezt 

követően ezt a feladatot csak Főépítésszel lehet ellátni, akivel majd szerződést kell kötni 

minden egyes településnek. A Kistérségi Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy kiválasztotta az 

ajánlatot tevők közül Tétényi Évát. Első lépés a társadalmasításban a közmeghallgatás vagy 

lakossági fórum. Begyűjteni a lakosság véleményét arról, hogy mik az értékek, mik azok az 

elvárások, amik az épített környezetben itt helyben értékesek, fontosak és ezeket összegyűjtve 

összeállítani az arculati kézikönyvet. Az arculati kézikönyv területeket tud meghatározni 

mégpedig három félét. Védendő, terület vagy egyedi védelem, van egy meghatározó területi 
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egység ezt utcatömbökre lehet meghatározni ill. az egyebek más-más szabályozási 

lehetőségek a rendeletben.  Az arculati kézikönyv az értékeket , az elvárt építészeti 

megjelenést, közterületi megjelenést, növényzet, kerítés, közterület alakítás, reklámok mi az 

ami elfogadott ezeket lehet összegyűjteni, javaslatban összesíteni ebben a kézikönyvben. 

Utána ezt átformálni egy rendeletbe. A településképi rendeletet követően ha ez elfogadásra 

került folyamatosan egyeztetni kell a helyi építési szabályzattal. Egyidejüleg a helyi építési 

szabályzatból a jelenleg benne lévő településképi elemeket ki kell venni, áttenni a 

településképi rendeletbe. A különbség még a helyi építési szabályzat és a településkép 

védelmi rendelet között, hogy a helyi építési szabályzatot az Államigazgatási szervek foglyák 

ellenőrizni és betartatni, a településképit a helyi Önkormányzat a polgármester a Főépítész 

segítségével. Itt több lehetőség van. Ahogy egyszerűsítik az építési engedélyezési eljárásokat 

így az állami igazgatási területről átmegy az ellenőrzés és a helyi kép formálás a 

településekre. Itt a polgármesternek nő meg a feladata és a felelőssége, hogy olyan rendeletet 

kell alkotni, ami ténylegesen a helyi elvárásnak megfelel. Október 1-re nagyon kemény 

munkával lehet ezt megcsinálni, mert közben van két egyeztetési folyamat. Az egyik amikor 

az adatok beérkeznek és az arculati kézikönyv összeáll a településről az Építész Kamarával és 

a szakhatóságokkal, a rendeletet az Állami Főépítésszel kell véleményeztetni és október 1-én 

már hatályba kell lenni ennek a rendeletnek. A kisbéri járás van legelőbbre a megyében. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a fényképeket elkészítettük, elkészítettük az 

előkészítő anyagok egy jó részét a Főépítésszel Tétényi Évával beszéltünk több alkalommal 

is. Viszonylag jól állunk. 

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy ezek a védendő épületek Önkormányzati 

tulajdonban vagy magántulajdonban lévő épületek is? 

 

Nyuli Edit a Főépítész megbizottjaként válaszolt a kérdésre, magántulajdonban lévő épületet 

is lehet tehát ami olyan, hogy történelmileg kialakult esetleg helyi speciális épület. Helyi 

értékvédelemre lehet javaslatot tenni. Értékvédelmi lapot kell összeállítani róla mi az ami 

védendő. Abban az esetben ha értékvédelem alatt van egy épület arra olyan szabályok vannak, 

hogy azokat az értékeket meg kell őrizni. Lesznek a rendeletben olyan lehetőségek, hogy 

településképi kötelezés, ott kötelezően hozzá kell járulni az Önkormányzatnak a védelemhez.  
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Varga Sándor jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy a lakosság felé lesz egy tartalmas 

tájékoztatás, amit ki fogunk tenni a település honlapjára, illetve kérdőív, aminek kitöltésével 

minden állampolgár élhet. Valamint a javaslattételi lap a munkát ezen keresztül is lehet 

értékelni a Főépítész asszony részére. Ez a lap szintén elérhető lesz a település honlapján és a 

facebookon is. Lakossági teendő jelenleg az, hogy tájékozott legyen mi készül, a törvénynek a 

lényege az lenne, hogy a település fontos arculatát határozza meg ami a legjobban jellemző rá.   

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a képek nagy része már a helyi hírmondóban is 

megjelent, illetve folyamatosan megjelentetjük a későbbiekben is. Természetesen a település 

honlapján és facebookon is elérhető lesz. Nyuli Editnek köszöni a részvételt és a részletes 

tájékoztatást. 

 

Mivel több kérdés, felvetés nem volt a polgármester a közmeghallgatást bezárta. 

 

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 egy gondolattal egészítette ki írásos beszámolóját. Az idén is 

megrendezésre került a Ki Mit Tud, sajnos a tavalyihoz képest kevesebb résztvevővel. A 

műsorszámok jók voltak, színvonalasak. KTKT ülésen megemlítette a polgármestereknek, 

hogy jövőre komolyabban vegyék a rendezvényt. Az ülésen a sok döntő fontosságú dolog 

mellett a legfontosabb a szociális hozzájárulásunk volt kiegészítették. 1.564.000 Ft lett a 

hozzájárulás kistérségi szinten. Az iskola szervezésében egy kiránduláson vett részt, ami 

nagyon jól sikerült a nap végén egy Zorán koncerttel.  

 

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 

40/2017. (V.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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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.) Beszámoló a 2016. éves bakonyszombathelyi  családsegítős tevékenységről. 

     b.) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója 

Bakonyszombathely Községének 2016. évi gyermekvédelmi helyzetének értékelése. 

Előterjesztő:   Pintér Lajos polgármester 

       Előadó :         Finta János intézményvezető 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, át is adta a szót Finta János 

intézményvezetőnek. 

Finta János a Család-és Gyermekjóléti szolgálat vezetője bemutatta Novák Fannit 

munkatársát, aki viszonylag rövid ideje dolgozik ezen  a területen. Sajnos elég sűrű a 

családgondozó váltás. A tavalyi év az átalakítás éve volt a gyermekvédelemben. Ennek 

elsősorban társadalmi okai voltak. A családsegítést és a gyermekjólétet összevonták egy 

kolléganő járja a településeket. Ez nehezíti a munkánkat. Létrehoztak egy gyermekjóléti 

központot Kisbéri székhellyel az egész járásra kiterjedően / Bakonyszombathely területére is 

/. Elsősorban speciális szolgáltatásokat nyújt, pszichológiai szaktanácsadás stb., ill. a hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi munka. Ezzel tehermentesítve a családsegítő 

kolléganőket. Házi segítségnyújtás területén kettő kolléganővel dolgozunk tizenhárom 

gondozottat látunk el. Állandó emberhiánnyal küzdünk. Átszervezés következtében 

családsegítés, szabadidős tábor eltűnik a megnövekedett feladatok miatt. Szakemberhiány 

miatt már két éve nincs nyári tábor. Egyre több a családon belüli erőszak, egyre több a 

védelembe vétel, nevelésbe vétel. 

Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy a tavalyi évről egy jól átgondolt beszámolót 

kaptunk. A második részben Bakonyszombathelyről leírták, hogy milyen feltételekkel tudnak 
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dolgozni. A természetbeli segítségnyújtás a tavalyi évben elég jól működött. Ami szembetűnő 

volt a számokból nem csökkennek, hanem növekvő tendenciát mutat. Kapcsolatfelvétel, 

alapellátás, védelembevétel szintén növekvő tendenciát mutat. A beszámolóban tűnt fel az 

elhanyagolás. Ez milyen súllyal szerepel a meglévő problémák között. 

Novák Fanni a Családsegítő Szolgálat munkatársa elmondta főleg arra kell gondolni az 

elhanyagolás alatt, hogy gyermekek tisztán tartása ruházat szennyezettsége. Óvodás, iskolás 

gyermekekre kell gondolni. Védőnőkkel is felveszik a kapcsolatot, jelezzék ha ilyet 

tapasztalnak. A táborokat szeretnék visszahozni. Ezzel kapcsolatban még egyeztetünk a 

polgármesterrel. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy adjuk magunkat a táborhoz, ahogy tudunk segítünk. 

Sok sikert kívánt a Képviselő-testület nevében is a nehéz és emberfeletti munkához. 

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 

41/2017. (V.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Családsegitő 

szolgálat  2016. évi beszámolóját.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

3./ A közbiztonság helyzete Bakonyszombathelyen  

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

      Előadó :  Kisbéri Rendőrkapitányság  

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy rendkívül alapos beszámolót kaptunk. Ezt külön 

megköszönte. Megkérdezte a rendőrkapitány urat van-e szóbeli kiegészítése a napirenddel 

kapcsolatban.  
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Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy megdöbbentették a 

számadatok amiket kiolvasott a beszámolóból. A bűncselekmények száma 2015-ben nyolc, 

2016-ban huszonegy volt. Odafigyelést igényel a település közbiztonsága. Ittas járművezetők 

száma hét darab volt 2016-ban. A településen a vagyon elleni bűncselekmények vannak 

túlsúlyban, ez 2015-ben öt, 2016-ban tizenegy darab volt / lopás is beletartozik /. Testi sértés 

szintén jelen van, ami az elmúlt években nem volt jellemző / nem közterületen, családon belül 

/. Tegyünk meg néhány óvintézkedést mi magunk is, hogy ezek a számadatok csökkenő 

tendenciát mutassanak / zárjuk az értékeket, kerékpárt, kismotort szintén zárható helyre 

tegyük be /. Tulajdon elleni szabálysértések száma is emelkedett a korábbi évekhez 

viszonyítva. Megfigyelhető, hogy nem a lopás, hanem a csalás vezeti a rangsort, ami 

leginkább az internetes vásárláshoz köthető. Ezekben az esetekben sajnos 

hiszékenységünknek, felelőtlenségünknek csapdájába eshetünk, előre ne utaljunk pénzt, 

győződjünk meg róla, hogy az az internetes oldal, ahonnan vásárolni szeretnénk mennyire 

biztonságos. Közlekedésbiztonsággal kapcsolatban a sérüléses balesetek száma 2015-ben, ill, 

2016-ban is kettő darab volt. Anyagi káros baleset tizenegyről hatra csökkent az elmúlt évben. 

A 4-es kereszteződés baleseti forrást jelent, talán nem annyira mint korábban. Újabban 

előszeretettel alkalmazzuk az úgynevezett finn szonda eljárást az ittas járművezetők 

kiszűrésére. Fokozott a rendőri jelenlét a településen. Tavalyi évben beszéltünk az útburkolati 

felfestésről, odahelyezett eszközökről / lassító sziget, sebességcsökkentő küszöb, sárga hátterű 

tábla / jó lenne a megjelenése a 4-es kereszteződésben. Rendezvénybiztosítás jó irányba 

haladt az elmúlt évben. Az volt a kérése, hogy a Polgárőrséggel le tudják egyeztetni  minél 

biztonságosabban lehessen ezeket a rendezvényeket lebonyolítani. Az egyik legjobban 

szervezett és legjobban működő Polgárőrség működik a településen. 2017-ben tovább 

szeretnék folytatni a közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységet. Fontosnak tartja, hogy a 

lakosság részéről az információ eljusson hozzájuk / illegális szemétlerakás stb. /.  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a 4-es kereszteződés örök bakonyszombathelyi 

téma. A Közútkezelő KHT igazgatójával Barabás Zsolttal beszélt még tavaly ez ügyben, azt 

mondta, hogy náluk is tenderek vannak, pályáztatják ezeket a dolgokat, költségvetési 

szituációk vannak. Idei évben nem tudja hol áll a dolog. Jelenleg fehér felfestés van sárga 

nincs. Egyéb tekintetben figyelemfelkeltő táblák kihelyezése, sebességcsökkentő küszöb 

elhelyezése jelentősen csökkentenék a baleseteket is. A legjobb egy körforgalom kiépítése 

lenne.  
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Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatta a testületet, hogy a tavalyi 

évben a beszámolók után a kisbéri Közútkezelő KHT vezetőjével Kisteleki József úrral 

egyeztetett. Végigmentek azokon a problémákon, amit a környező települések jeleztek. 

Bakonyszombathelyen ez a 4-es kereszteződés. Javasolná az úgynevezett bejárásos dolgot / ez 

Kisbéren is bejött a Perczel Mór utca esetében /. Meghívnák az igazgató urat, Kisteleki urat, a 

település Képviselőit és együtt megnéznénk, hogy mit lehetne tenni a 4-es kereszteződéssel. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy van egy másik probléma a településen. A hivatal 

épületével szemben két házban is el vannak helyezve vendégmunkások. Nem munkásszállás, 

hanem magánház. Ügyvédi segítséggel sem tudunk fogást találni rajtuk. Igazából különösebb 

probléma nincs velük / egy verekedés volt /. Közvetett módon kérjük a segítségüket. Jogszerű 

megoldást nem találtunk / baráti köre, így tünteti fel /. Néhányukat a tulajdonos alkalmaz a 

cégénél, vannak akik a szőlőkben dolgoznak.  

 

Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, jelezzék feléjük, tudjanak 

róla, hogy ilyen probléma van a településen. Amíg nem követnek el bűncselekményt, nem 

tudnak beavatkozni. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, erre a helyzetre igazából nem találunk megoldást, 

visszafogottabbak talán egy kicsit. A rendőrség munkájával kapcsolatban megállapítása 

szerint az alkoholellenőrzésnek roppant jó nevelő hatása van. Tetszik a kultúrált viselkedés. 

Egy másik súlyos probléma a gyorshajtás a településen. Rendkívül dühítő, rendkívül 

balesetveszélyes / gyerekek, biciklisek stb. /. 

 

Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője szeretné, ha a forgalomellenőrzés, 

sebességmérés nem csak  a 81-es főútra korlátozódna. Trafipax /a kisebb településekre is 

menjünk/. Településeken keresünk regisztrációs helyeket. Szeretne előrelépést ebben az 

ügyben. Lakosságot tájékoztatjuk, hogy hol lesznek a sebességmérések. Legfontosabb, hogy a 

lakosság betartsa a sebességkorlátozásokat.  

 

Kállai István képviselő az egyesület tagsága nevében a  polgárőrök dícséretét köszöni, átadja 

a kollégáknak is.  
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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 

42/2017. (V.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kisbéri 

rendőrkapitányság tájékoztatóját. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

4./ Helyi szociális rendelet módosítása 

     Előadó:  Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy sokszor megemlítettük már az újszülött támogatást, 

szabályaival kiegészítjük a szociális rendeletet, amit visszamenőleg 2017. január 1-től 

alkalmazunk a korábbi álláspont szerint. A szociális rendelet tekintetében még egy módosítást 

kellett eszközölni a 14. pont 2. bek. ahol előírtuk azt, hogy kik kaphatnak felnőtt támogatást 

ez szabálytalan, szóltak, hogy helyezzük hatályon kívül ( Járási Hivatal hatásköre ) ütközik a 

törvénnyel. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VI.01.) 

önkormányzati rendelete   

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. /II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 



 1

2 

5./ Térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

     Előadó:  Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet, hogy ami hibádzott a rendeletből a felnőtt 

étkezők díjának a megállapítása, ami nem tartozik a rendelet hatálya alá, ill. a pontosítása 

annak, hogy a gondozási díjat milyen jövedelem után fizetjük ezt kellett módosítani / a 200% 

feletti minimál nyugdíjasoknál 50 Ft az adagonkénti szállítási díj /. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (VI.01.) 

önkormányzati rendelete   

Az intézményi térítési díjakról szóló  

2/2017. /IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

6./ Bakonyszombathelyi Közalapitvány alapitó okirat elfogadása 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az ügyvéd asszony előtt készült az 

alapító okirat, lakcímeken változtattunk, úgy gondolja a többi rendben van. 

Homoki Péterné képviselő talált hibát a dokumentumban / lakcímnél /. Utalványozás rendje 

/még egy személyt meg kell jelölni/. Ferenci Andreát javasolja, ő szinte bármikor elérhető. 

Egy-két apróbb hiba van még /egy betű lemaradt/ egyébként jónak találta. 

Kállai István képviselő részéről olyan hiányosság merült fel, hogy az alapító tagok esetében 

semmi nem íródott arról, hogy a régi tagok újjá alakultak. Ez így jó lesz-e. 
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Varga Sándor jegyző elmondta, hogy az utalás a határozatokban benne van. Kettő határozat 

van, egyszer egy szándéknyilatkozat, hogy átveszi a testület, másodszor le lett írva a 

határozatban, hogy honnan származik és mikortól veszi át. Mikortól szűnik meg az előző és 

mikortól adja át. Az Alapító Okiratban benne van a régi és az új tagok. Cégbíróság bejegyzi 

ez így rendben van. Az alapítók megmaradnak, a Képviselő-testületnek adta át az alapító 

társaság az alapítói jogok gyakorlását. A testület ezt átvette, ezáltal gyakorolja újra, 

módosította az alapító okiratot, megválasztotta a tisztségviselőket. A régi alapítvány megvan. 

 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 

43/2017. (V.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

bakonyszombathelyi Közalapítvány Alapító Okiratát, kezdeményezi a Bírósági 

nyilvántartásba vételi eljárást. Felhatalmazza a polgármestert az Alapítvány nyilvántartásba 

vételét bonyolítsa le. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

7./ Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az ÉDV Zrt. GDF-je sok fejtörést okoz számunkra. 

Nem jók a levezetések. Tavaly novemberben hoztunk egy határozatot, miben két tétel volt 

összevonva. Ebben az értékben végezhet munkát az ÉDV Zrt. Nem határoztuk meg, hogy mi 

lesz az amire felhasználja ezt a pénzt. Jött egy GDF módosítás, amiben újra előhozza ezeket a 

dolgokat. Megnéztük a gazdasági vezetővel, van két utalás 2017. februárjában, elköltötték azt 

a pénzt, amit mi 2016-ra hagytunk jóvá. 
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Varga Sándor jegyző elmondta, hogy 2016-ban született egy határozat 1.800 ezer Ft 

jóváhagyásáról, hogy elköltheti egyrészt a Baross utcai átemelő, másrészt belátása szerint idő 

és fontossági sorrendben mit szeretne megvásárolni. Ezt meg is tette, 2017. február 14-én 

vásárolt egy átemelő szivattyút bruttó 1.262 ezer Ft-ért, majd egy újabb Neptun BS  szivattyút 

68 ezer Ft-ért, illetve egy Dekant szivattyút pótolt 273 ezer Ft-ért. Annak a jóváhagyott 

összegnek az elköltésének eleget tett, amire novemberben kapott felhatalmazást. Ez átcsúszott 

2017. évre. Ezért úgy tűnik, hogy a 2017. évben ezt szintén megismétli, mint a fejlesztési 

tervben lévő összeget szerepelteti ebben a kimutatásban. 2017. évben felhasználható forrás 

1.869.900 Ft. Korábbi évekről maradt 4.405.710 Ft. Van egy elkötelezettsége az 1.604.000 Ft. 

A kettő együtt 6.275.000 Ft. Van egy elkötelezettsége a testületnek 1.604.000 Ft-ért. Az volna 

a kérdés, hogy az itt felsoroltak közül, amelyből a fő összegből 2.215.000 Ft-ot meghatározott 

tartalékba helyez, felsorolja mit szeretne megvalósítani 2017-ben / apró tételek/. Ezt a testület 

elfogadja-e. /Tavaly eleget tett annak, hogy a Baross utcai szivattyú ki lett cserélve, utána a 

Rákóczi utcai következett, amit elcsúsztattunk úgy van a határozat, hogy 2017. első félévében 

a testület újra dönt erről ez 485.000 Ft/. 

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 

44/2017. (V.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezésre bocsájtja a 

csatornahálózat felújítására 2017. évre 1.500.000 ezer Ft-ot.  Az ÉDV Zrt. állapítsa meg a 

felújítás sorrendjét az összeg erejéig.  A fennmaradó szükséges felújítást, ill. cseréket a 

Képviselő-testület 2017. második félévében újra tárgyalja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

8./ Rendelet alkotás a települési partnerkapcsolatokról ( építési szabályok) 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  
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Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet, hogy mint azt Nyuli Edit is említette magáról a 

települési tervek előkészítése folyamatában a társadalmi szervezeteknek és a lakosságnak van 

bizonyos véleményezése és érdekegyeztetése. Ez a rendelet szabályozza azt, hogy miképpen 

lehet kapcsolatot, konzultációt tartani a testületnek a helyi szervezetekkel és a lakossággal. 

Kötelező alkotása, amit korábban amikor csináltuk a módosítást határozattal lett elfogadva ez 

a partneri kapcsolat, most nem határozattal, hanem rendelet formájában kell a törvény szerint 

szabályozni.  

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (VI.01.) 

önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól  
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

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 

45/2017. (V.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és úgy döntött, hogy Bakonyszombathely község településképi arculati kézikönyv és 

településképi rendelet készítésének, valamint ehhez kapcsolódó rendeletek és jogszabályi 

követelményeknek megfelelő egyeztetések lebonyolítására, valamint ezen időszak alatt a 

főépítészi feladatok ellátásával megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Achicon Bt-t az 

ajánlatában közölt áron. ( Önkormányzati főépítészi közreműködés: Tétényi Éva ). 

Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg. 
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Határidő:  Haladéktalanul 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

9./ Egyebek 

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

Pintér Lajos polgármester felkérte Ferenci Andrea képviselőt a falunapi programokról szóljon 

pár szót. A nyári közművelődési programokról a júniusi ülésen ejtünk szót. 

Ferenci Andrea képviselő elmondta, hogy főműsorszámként a tavaly elmaradt Republic 

együttes ad koncertet. Délelőtt főzés veszi kezdetét a kastélyparkban. Délutáni időpontban 

Kacor Feri mulatós zenéjével lép fel. A gyerekeket mesejáték, színházi előadás, állatsimogató 

várja. Fafaragó, fazekas foglalkozások várják az érdeklődőket. Kamocsával barátságos 

focimeccset láthatnak az érdeklődők. Tihanyi Dániel, Lov gitar project, este tűzijáték és 

Syncron bál szórakoztatja a közönséget. 

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

 

b) Házhely bérbeadás (Bem u.) 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Andrási Tibor Bem utcai lakos 

visszamondta az 1059 helyrajzi számú Önkormányzati tulajdonú földterület bérleti 

szerződését március 14-től. Erre a földterületre jelentkezett egy kecsketenyésztő Halomi Péter 

szintén Bem utcai lakos, aki május 24-én beadta a kérelmét.   

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 

46/2017. (V.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

    

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre 2017. június 1-től 

2022. május 31-ig bérbe adja Halomi Péternek az 1059 helyrajzi számú 858 m
2 

Önkormányzati tulajdonú területet. A terület rendben tartását kötelezővé teszi.  

 

Határidő:  Azonnal 
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Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

c) A kisbéri Légy több, tégy többet Alapítvány kérelme. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az alapítvány támogatási jellegű 

kéréssel fordult hozzánk. 2017. szeptember 20-án Halász Judit koncertet szerveznek a kisbéri 

Wass Albert Művelődési Központ színháztermében. Szeretnék, ha legalább az alsó tagozatos 

tanulók részt tudnának venni a koncerten. A belépőjegyek árához szeretnék a 

hozzájárulásunkat kérni gyermekenként 600 Ft-os áron. Az iskolai alapítványnak 

tolmácsoljuk a kérésüket, mivel ez az ő kompetenciájuk.  

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

 

d) Gyermekszületések ösztönző támogatása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az előző üléseken tárgyalta a testület ezt a kérdést. 

Úgy gondolja, hogy a napirendet átbeszélték, megtárgyalták döntéshozatal szükséges. 

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 

47/2017. (V.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30.000 Ft támogatást nyújt a 

születendő gyermekek részére januárig visszamenőleg azzal a feltétellel, hogy a kérelmező 

állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzen a településre. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

Képviselői felvetések 

Simon Ferenc képviselő felvetette, hogy a Damjanich utcában az út szélén nagy gödrök 

vannak. Ez  főleg bicikliseknek életveszélyes. Lehetőség szerint töltsük fel ezeket.  

Kállai István képviselő kérése, hogy Baross utcai járdát lehetőség szerint fejezzük be. 
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Mivel több tárgyalni való nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 

bezárta. 

 

                                 

                                                             Kmf. 

   Pintér Lajos                                                                                       Varga Sándor 

  polgármester                                                                                            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


