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0Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

175-11/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

 szeptember 25-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Pintér Lajos polgármester, Török Elek József 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 

                            Gubicskó Barnabás komáromi Tűzoltóság parancsnokhelyettese 

  

Bejelentéssel távol maradt: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 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 az őszi-téli közművelődési programok 

ütemezése napirend, b./ pontként ingatlan vásárlási kérelem elbírálása / Baross Gábor u. 4. / 

napirend, c./ pontként tájékoztató bírósági keresetről 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 

63/2017. (IX.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

NAPIREND 

 

1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról ,  

 a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

2./  KEM Kat.Véd. Ig. Komáromi Tűzoltó Parancsnokság beszámolója. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./  Tájékoztató a 2017. I. félévi önkormányzati gazdálkodásról. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Pályázati folyamatok és lehetőségek ismertetése.  

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

6./ Településfejlesztés – Filagória a szökőkút köré félkörívben. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

7./ Településképi rendelet módosítása. 

    Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 



 3 

 

  

8./  A Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázati rendszer 2017/2018. évi fordulójához történő 

csatlakozás. 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

9./ Vidékfejlesztési program pályázata, konyhafejlesztés. 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

10./ Házhely bérbeadás. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

11./Egyebek 

a) Az őszi-téli közművelődési programok ütemezése. 

b) Ingatlan vásárlási kérelem elbírálása / Baross G. u. 4. / 

c) Tájékoztató bírósági keresetről. 

 

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 írásos beszámolóját nem kívánta kiegészíteni. Felkérte a testület 

tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket a napirenddel kapcsolatban. 

 

Simon Ferenc képviselő kérdése olvasta a beszámolóban, hogy államhatósági ellenőrzést 

kaptunk / Közös Hivatal, Önkormányzat, közös fenntartású óvodák /. Milyen eredménnyel 

zárult ez az ellenőrzés? 
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Pintér Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy ez egy hosszabb folyamat kb. jövő év 

márciusában lesz vége. Első lépcsőben volt egy hivatalos bemutatkozás, kiadták mindenkinek, 

hogy milyen ellenőrzések lesznek várhatóak. Van ami már megtörtént, kisebb változtatásokra 

van  szükség munkastílusban ill. ügyiratokban. Most tartunk az elején ez egy hosszabb 

kivizsgálás lesz. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, augusztusban kaptuk az értesítést a MÁK-tól, hogy 

valamennyi intézményünk egy átfogó pénzügyi vizsgálatot fog kapni, aminek tartalma 

szabályosság, törvényesség, jogszerűség, célszerűség és a valódiság. Ez azt jelenti, hogy 

szúrópróbaszerűen néhány pénzforgalmi tétel a beszámolók és a mérlegnek a valódisága 

alátámasztott dokumentáció. Áprilisig tart, amíg a 2017. év záró dokumentációja nem készül 

el. Valamennyi szabályzatot bekértek, folyik az ellenőrzés. 

 

Török Elek József alpolgármester kérdése az Alapítvánnyal kapcsolatban. Milyen célokat 

tűzött ki magának az új vezetőség? A játszótér ellenőrzési keretében felszólítást kaptunk a 

játszótér ellenőrzésére. Ellenőriztek bennünket, hogy ellenőrizzük a játszóteret? Ez erről szól? 

 

Pintér Lajos polgármester válaszolt a kérdésekre. A játszótérrel kapcsolatban a 

Fogyasztóvédelmi Hatóság jött ki ellenőrizni. Átfogóan ellenőriznek visszamenőleg is. 2010 

körül volt az utolsó iratunk, amikor ellenőrzés is volt és átvette a játékokat az Önkormányzat. 

Azóta semmilyen irat nem volt 4 évente ellenőrizni kellett volna. Alapítványnál sokkal nem 

léptünk előre. Megkaptuk az új hatósági engedélyeket. Olyan teendőket oldottunk meg, hogy 

az Alapítvány fel tudjon állni új formájában, jelenlegi vagyonához hozzá tudjon jutni. A 

tényleges teendőket meg kell beszélni. 

 

Homoki Péterné képviselő olvasta a beszámolóban, hogy a sportpálya környezetének teljes 

megújítása a cél. Ez mit takar.  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy magára a sportpályára nem lehet pályázni csak a 

teljes környezetére / labdafogó háló, eredményjelző, lelátókra, világítás stb. /. Labdarúgó 

pálya felújításra van egy 350-400 ezer Ft körüli összegünk ami az előző pályázatból 

megmaradt. Sikerült egy vállalkozót találni aki rendbe teszi. Ha ez mind megvalósulna, akkor 

egy korszerű, jó minőségű pályát kapnánk. 
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Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy a parkban a játszótér nagyon elavult állapotban 

van. Legalább az ülőkéket tegyük használható állapotba. 

 

Pinté Lajos polgármester elmondta, hogy a pályázatba ez a felújítás nem fér bele, mert az csak 

a pályával összefüggő fejlesztésekre vonatkozik. Megpróbálunk erre valamilyen más 

megoldást találni.  

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 

64/2017. (IX.25.) 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./  KEM Kat.Véd. Ig. komáromi Tűzoltó Parancsnokság beszámolója. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte Gubicskó Barnabást a komáromi Tűzoltóság 

parancsnokhelyettesét, egyben felkérte ha van kiegészíteni valója az írásbeli beszámolóval 

kapcsolatban azt tegye meg. 

 

Gubicskó Barnabás parancsnokhelyettes pár gondolattal egészítette ki írásos beszámolóját. 

Működési területük 33 település. Két járás ami a komáromi és a kisbéri. További három járás 

területén is látnak el tűzvédelmi feladatokat. Két laktanya van a területükön / Komárom, 

Kisbér /. Felszereltség szempontjából nem túl jól állnak /3 db autó, 1 db fecskendő, 1 db 
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létraszerkezet /. Alapvető rendeltetésüket ellátják, de nagyobb tűzeseteknél ez kevés. Szükség 

van a tűzoltó egyesületekre ez Bakonyszombathelyen nagyon jól működik. Szép a szertár, van 

jó fecskendő. A személyi állomány jónak mondható. 2016-ban nem volt kiemelt káresemény. 

2017. nyarán Komáromtól Kisbérig égett a vasútoldal. Az összes hivatásos egység kivonult, 

Győriek, Székesfehérváriak, Tatabányaiak és mellette még 17 egyesület. Próbálják az 

egyesületeket bevonni gyakorlatokba, képzésekbe. Rendvédelmi feladatokon kívül 

polgárvédelmi feladatokat is ellátnak. Bakonyszombathely katasztrófavédelmi szempontból 3-

as osztályba sorolható, aminek minden évben megvannak a felkészítései. Ezt leírja egy BM 

rendelet, hogy hogyan zajlik a szakkiképzés továbbképzés és egy települési polgári védelmi 

gyakorlat szükséges. A polgári védelem ezen felül még a veszély elhárítási terveket, 

megalakítási terveket, mozgósítási terveket is ellátja, az Önkormányzattal közösen évente 

felülvizsgálja. Mindig vannak problémák, többek között veszélyes fák vannak az utak mentén 

lakott területen kívül amiket a Közút kezelője vagy a terület tulajdonosa jogosult kivágni. A 

Közút azt mondja, hogy neki erre nincsen pénze / egymásra mutogatás zajlik /. Több a 

műszaki mentés mint a baleset. Feladataik közé tartozik a veszélyes áruszállítás ellenőrzése, 

vasúti forgalom ellenőrzése, dunai hajózás ellenőrzése / szállítási szabályok /. Komárom 

megyében működik a megyei Kéményseprő Ipari csoport 10-12 fős emberhiánnyal 

küszködnek, ütemterv szerint haladnak. Országos szinten a kéményseprés jó helyen van a 

megyében. Kémény átadásnál 15 napon belül adnak időpontot.  

 

Varga Sándor jegyző elmondta a külterületi fákkal kapcsolatban örömmel tapasztalta, hogy 

Réde fele néhány nyárfa ki lett vágva az elmúlt hónapban. Sajnos Ácsteszér fele ez már nem 

mondható el. Félelmetes sajnos tényleg nincs gazdája míg nem lesz tragédia belőle. A 

Feketevízi részen sok a kidőlt fa ami az útra dőlt / sok eső, orkán erejű szél kicsavarta /. Sok 

esetben egyik fa tartja a másikat. Nincs gazdája sem az Erdészet sem a Közútkezelő. A 

katasztrófavédelem látóköréből kiesik. Arra gondolt, hogy a három polgármester / Csatka, 

Súr, Ácsteszér / oly módon összefog ír az illetékeseknek egy levelet, hogy ezt az állapotot 

szüntessék meg. Kisbér Bakonyszombathely között is ez az állapot áll fenn. 

 

Gubicskó Barnabás parancsnokhelyettes hangsúlyozta, hogy amennyire lehet támogatják az 

egyesületeket. Most kaptak egy új fecskendőt, az általuk használt levetett fecskendőket ki 

lehet osztani, amire várni kell. Egyesületek ellátása központilag történik. Oktatásra, 

továbbképzésekre lehet pályázni. 
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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 

65/2017. (IX.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEM Katasztrófa 

Védelmi Igazgatóság Komáromi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

3./  Tájékoztató a 2017. I. félévi önkormányzati gazdálkodásról. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy 2015-től megszüntette a törvénymódosítás a kötelező 

féléves, háromnegyed éves beszámolót, csak év végén kötelező a beszámoló elkészítése. A 

testület elé teszünk az elmúlt hónapok pénzforgalmáról egy szűkebb sokat mondó tájékoztatót 

augusztus 31-ig bezárólag. Mivel a félévet elhagytuk, az augusztus 31-i zárásnak megfelelően 

van a kimutatás elkészítve, ami mutatja az előirányzatot, a pótelőirányzatot és a felhasználást 

ill. némi szöveges értékeléssel van kiegészítve. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal kerül 

bemutatásra. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a mostani egyenleg állást kikérte a gazdasági 

vezetőtől, amiben benne vannak az Önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos adatok is. 

Ennek alapján a befizetett pénzösszegnek a nagyságrendje meglepően magas 209.323.533 Ft. 

Ez az összeg tartalmazza a 151 millió Ft körüli óvoda pályázatot ill. orvosi rendelő pályázatot 

is. Az iparűzési adó bevételünk 34 millió 238 ezer Ft / évek óta nem volt ilyen magas összeg 

/. 57 millió 400 ezer Ft a tiszta pénzösszegünk kötelezettségek nélkül.  
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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 

66/2017. (IX.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat  

2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló részletes tájékoztatót. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

4./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

    Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetését a testület az 1/2017. (II.28.) számú rendeletével fogadta el. A 2017. június 1 és 

szeptember 20. között bekövetkezett változások indokolják az Önkormányzat eredeti 

költségvetési rendeletének módosítását. 

 

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 

9/2017. (X.01.) önkormányzati rendelete   

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló  

1/2017. /II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 
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5./ Pályázati folyamatok és lehetőségek ismertetése  

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester az éves pályázati tevékenységről tájékoztatta a testületet. Egyik az 

óvoda- bölcsőde program TOP 1.4.1. pályázat. A program elnyerte a támogatást, 

hozzákezdtünk a megvalósításhoz. Aláírtuk a szerződéseket a megyeházán, a likviditási tervet 

és a támogatási szerződés következtében a megvalósításhoz szükséges pénzösszeget lehívtuk. 

Az utóbbi tekintetében a TOP-os támogatási szerződéseknek megfelelően a támogatási összeg 

95 %- át le tudtuk hívni. Meg kellett rendelni a kivitelezési terveket, mivel eddig csak az 

engedélyes tervekkel rendelkeztünk /építészeti kiviteli tervek 1.100.000 Ft, statikai kiviteli 

tervek 800.000 Ft, épület villamos kiviteli tervdokumentáció 750.000 ft, épület gépészeti 

terveket nem tudta még költségelni a tervező, +ÁFA tartalom /. Hátra van még a 

rehabilitációs terv elkészítése / ha van ilyen /. Amikor elkészültek a kivitelezési tervek, utána 

következik a megindítása a közbeszerzési tervnek. November derekára meglehet a 

kivitelezőnk és megindulhat az alapásással és tereprendezéssel az óvodai munka.  

A következő a TOP 4.1.1. Egészségház- Orvosi rendelő pályázat. Pályázatot elnyerve 

megkezdtük a megvalósítást. Elsősorban megkértük a hatósági véleményt / az építkezés nem 

építési engedély köteles /, valamint a rehabilitációs mérnök általi tervek. Ezt itt kötelező 

megrendelni / feliratok, jelek, süketek, vakok, mozgáskorlátozottak részére /. A harmadik az 

MLSZ társasági adó befizetését szolgáló alapja pályázat, ide tárgyi eszköz fejlesztés, felújítás 

tekintetében egy új mikrobuszt állítottunk be ez 6.191.103 Ft. Itt vagyunk gondban, sajnos a 

helyi cégektől nem várhatunk támogatást / kisebb vállalkozások /. Olyan cégeket keresünk, 

akik a társasági adójukat nekünk adnák / sportegyesületnek is adható /. Ha megnyerte a 

pályázatot az Önkormányzat, akkor a két cég együttműködési megállapodást köt. A következő 

az MLSZ telephely támogatási programja. A bakonyszombathelyi Kastélypark labdarúgó 

pályájának részleges felújítási tervének megvalósulása. Kiegészítő létesítményt, játszóteret fel 

lehet újítani. A környezetvédelmi pályázat folyamatban van, erről még nincs hírünk. 

 

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

 

6./ Településfejlesztés – Filagória a szökőkút köré félkörívben 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a szökőkút köré félkörívben filagóriát 

tervezne. Ez saját erőből létrehozható kisebb fejlesztés. Úgy képzelte el, hogy a szökőkút 

körül 4-5 méteres sávban le térköveznénk a területet. Az óvoda felőli részen egy négytagú 

filagóriát helyezünk el, majd rózsával növényesítjük azt. Mindenképpen kiemelné a szökőkút 

környékét. 

 

Homoki Péterné képviselő javasolta, hogy a templommal szemben a járda mellett 

rózsatöveket kellene ültetni. Jobban megoldódna a falu szépítése. 

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 

67/2017. (IX.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

javaslatát, hogy elkészüljön a filagória az útkereszteződésben lévő szökőkút köré, amit saját 

erőből létre tud hozni az Önkormányzat. A Baross utcai járda mellé a park mentén 

rózsatöveket rendel.  

A polgárrmester gondoskodjon a megvalósításról. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

7./ Településképi rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a májusban elfogadott rendeletet kell 

módosítani. A partnerségi észrevételek, javaslatok dokumentálásának rendjét kell hatályon 

kívül helyezni. A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elfogadásának 

határidejét 2017. december 31-g teszi lehetővé a jogszabály módositása.  
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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 

10/2017. (X.01.) önkormányzati rendelete   

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

7/2017. /VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

8.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázati rendszer 2017/2018. évi fordulójához történő 

csatlakozás. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy az önkormányzat a tavalyi évben is 

csatlakozott a Bursa Hungarica elnevezésű felsőoktatási ösztöndíjrendszer fordulójához. A 

rendszerhez minden évben újra kell csatlakozni, amennyiben az önkormányzat a 2018. évi 

fordulóban is részt kíván venni. A Képviselő-testületnek két határozatot kell hozni, egyet a 

csatlakozás tárgyában, másikat pedig arról, hogy mindkét pályázati tipus pályázati feltételeit 

elfogadja.  

Az előterjesztés alapján kérte a testületet, hogy tárgyalja meg a napirendet és döntsön. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  

Az előterjesztést a Képviselő-testület részletesen megtárgyalta és a csatlakozás 

vonatkozásában 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

68/2017. (IX.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

1. Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
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kezdő fiatalok támogatására létrehozott A és B tipúsu Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. 

2. A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: 2017. október 2. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta és a pályázati kiírás 

vonatkozásában 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

fogadott el:  

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

69/2017. (IX.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiírja a felsőoktatási 

hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 

kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát az 1. és 

2. számú mellékletben foglaltak szerint. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester  

Határidő: 2017. október 2. 

 

9.) Vidékfejlesztési program pályázata, konyhafejlesztés. 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a pályázat Magyarország 

Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, illetve a közétkeztetés fejlesztésének 

megvalósítása érdekében került meghirdetésre. Ennek keretén belül a Magyar Államkincstár 
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„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére”, 

a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” tárgyban VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszám alatt pályázati felhívást tett közzé. 

 

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 

70/2017. (IX.25.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzata benyújtja pályázatát  

a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra”, Közétkeztetés fejlesztése 

Bakonyszombathelyen címmel, amelyben vállalja községi konyha fejlesztését a 21/1 helyrajzi 

számon, a projekt összköltségének 10 %- át, 864.865 Ft-ot önerőként költségvetéséből állja.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

10.) Házhely bérbeadás. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a 46/2017.(V.29.) sz. határozat kiegészítésre szorul, 

mert az ingatlan használat ellenértéket nem határozott meg, hanem terület rendben tartási 

kötelezettséget írt elő, ami egy általános bérlői kötelezettség.  

 

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 
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71/2017. (IX.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2017.(V.29.) sz. 

határozatát az alábbiakkal egészíti ki: az 1059 hrsz.-ú 858m
2
 terület bérleti díja 2 Ft/m

2
 

évente. A határozat más részét a kiegészítés nem érinti. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

11.) Egyebek 

a) Az őszi-téli közművelődési programok ütemezése. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy szeptember 29-én pénteken 9 órától  

tartja az általános iskola a Benedek Elek napot névadójuk tiszteletére. Egész napos 

programsorozat várja az érdeklődőket. Október 8-án vasárnap az idősek napja kerül 

megrendezésre a Művelődési Házban. Október 21-én szombaton fény fesztivált tartunk / 23-i 

előrehozott ünnepség / megnyitó után a Ludas Matyi színdarab kerül bemutatásra, a pajta 

színháznál tökfesztivál, fényfesztivál. November hónapban humorfesztivál előadást 

tervezünk. December 21-én a hagyományos mindenki karácsonya kerül megrendezésre. 

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

 

b) Ingatlan vásárlási kérelem elbírálása / Baross G. u. 4. /. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Megyeri Emil ingatlanvásárlási kérelmet adott be 

hivatalunkhoz, miszerint a lakóhelye melletti ingatlant / Baross G. u. 4. sz. ami jelenleg kondi 

teremként működik  / és a mellette lévő füves területet szeretné megvásárolni. Várja a kérvény 

elbírálását és a korrekt árajánlatot. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 1 igen 

szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással  az alábbiak szerint határozott: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

72/2017. (IX.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Megyeri Emil /2884 

Bakonyszombathely, Baross G. u. 4/B./ ingatlanvásárlási kérelmét elutasítja, nem áll 

szándékában eladni a Baross G. u. 4. sz. alatti ingatlant, ami jelenleg kondi teremként 

működik és a mellette lévő füves területet. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

c) Tájékoztató bírósági keresetről. 

 

Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet, hogy Kovács István 2884 Bakonyszombathely, 

Szabadság utca 5. sz. alatti lakos az ingatlana melletti út miatt pert inditott az 

önkormányzattal szemben, a felszálló por miatt hadakozik. Az utat régebben lehintettük 

zúzottkővel. A Kormányhivatalhoz is írt levelet, hogy több esetben fordult a helyi 

Önkormányzathoz, a jegyző nem tett semmit. Megint írt egy levelet, /birtokvédelmi kérelmet 

küldtem neki /. Aszfaltos utat szeretne, fekvőrendőrt stb. A kisbéri jegyzőhöz került az ügy. 

Októberben lesz a tárgyalás. 

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

 

Képviselői felvetések 

 

Szteblák Lajos képviselő kérdése, hogy a külterületi utak, munkagépek pályázatunk milyen 

eredménnyel zárult? 

 

Pintér Lajos polgármester válaszában elmondta, sajnos ez a pályázat nem sikerült. 

 

Kállai István képviselő elmondta, hogy az Andrási féle házak előtt / Dózsa utca, Erdősor utca, 

Bem utca / le lett vágva a fű. Az Önkormányzat vágta le, ennek a költségét a tulajdonosra 

terheljük rá. Az őrsi híd előtt a Baross utcai árkot még a rossz idők beállta előtt be kellene 

fejezni. 
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Homoki Péterné képviselő észrevétele, hogy a buszmegállóknál kihelyezett zsákokat amiben a 

virágok voltak össze kellene szedni. 

 

Török Elek alpolgármester a Békási éri árok kitakarítását kérné még a tél beállta előtt. A 

másik dolog pedig a temetői út térkövezése. 

 

Simon Ferenc képviselő felvetése, hogy a Közútkezelővel egyeztetve a Baross ill. a Kossuth 

utcán a kátyúkat kijavítani még a közeljövőben. 

 

Ferenci Andrea képviselő felvetette, hogy a jövő évi falunapi programokról már most el 

kellene gondolkodni /2018. július 21-én lesz/. A fő programokra,  ha neves előadót akarunk 

hívni, már most le kell foglalni / EDDA, DELTA, HALOTT PÉNZ, MAGNACUM LAUDE 

stb./. Tanulva az idei esetből az őrzést jobban meg kell szervezni. 

 

 

  

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

bezárta. 

 

 

 

 Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 
    

    

 


