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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 Szita Károly felhívásához 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 

1/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

N A P I R E N D  

 

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

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő :Pintér Lajos polgármester 

2./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének első fordulós tárgyalása 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Településképi rendelet tárgyalása. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Partnerségi rendelet módosítása. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

 5./ A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv és megbízás 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 6./ 2018 évi önkormányzati pályázatok benyújtása 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

  7./ Javaslat 2018 évi önkormányzati kitüntető címek adományozására 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

   8./ A Képviselő-testület 2018 évi ülésterve 

Előterjesztő :Varga Sándor jegyző 

   9./ A Közművelődés Háza 2018 évi ütemterve 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 



  10./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási  

         Megállapodásának módosítása 

 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

  11./ Közforgalmú Gyógyszertár létesítésének pályázata 

 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

 

   12./ Óvoda-bölcsőde pályázat kiegészítése 

 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

   13./ Egyebek  

a .) Szita Károly felhívásához csatlakozás. 

      Zárt ülés 

a.) Helyi szavazatszámláló bizottság választása.  

b.) Néhai Virág József köztemetése. 

 

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 az írásos anyaghoz nem kíván szóban 

kiegészítést tenni, egyben felkérte a testület tagjait tegyék meg hozzászólásukat a napirendhez. 

Simon Ferenc képviselő olvasta a beszámolóban, hogy januárban folytatódott az aprítékolás, 

biomassza előállítása. Ezzel kapcsolatban szeretné javasolni, hogy a Polygrain Kft-nél is 

keletkezett aprítékolni való, amit elvihetne az Önkormányzat, ill. a Kósz Károly is hagyott 

aprítékolni valót az út melletti árokban, amit szintén lehetne hasznosítani. Ez száraz anyag 

éppen ideális lenne /legalább 4-5 kocsi apríték/. 



Homoki Péterné képviselő olvasta a beszámolóban, hogy nyertünk egy kisbuszt, kérdése, 

hogy kié lesz ez az Önkormányzaté vagy a Sportegyesületé? 

Pintér Lajos válaszolt a kérdésre. Megegyeztek a Sportegyesülettel, hogy az új busz az 

Önkormányzaté lesz /önkormányzati feladatokra, ill. más egyéb célra/ a régit pedig 

megkapják ők. 

Homoki Péterné képviselő elmondta, örömmel tapasztalta, hogy a Kastélyparkban egy-két 

hinta rendbe lett téve. Viszont észrevette, hogy a padok asztalok eléggé tönkrementek. Ezeket 

meg kellene javítani illetve lefesteni.  

Török Elek alpolgármester olvasta a beszámolóban, hogy a Polgárőrség és a 

Bakonyszombathelyért Alapítvány megtartotta közgyűlését. A Bakonyszombathelyért 

Alapítvány kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz pénzügyeinek és terveinek 

folytatásához 300 ezer Ft értékben. Úgy tudja, hogy az Alapítványnak van vagyona, mire kell  

a pénz. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az Alapítványnak van vagyona, de évekig nem 

jutott hozzá a pénzéhez. A helyi Tűzoltóegyesületet támogatták 500 ezer Ft-al, ennek az 

elintézése most van folyamatban. Marad még egy kevés összeg a számlájukon, ami terhel 

különböző kiadásokat. Azért kéri az Alapítvány ezt az összeget, mert évekig nem kapott 

támogatást és számos terve van. Azt javasolta az Alapítványnak, hogy a következő alkalomra 

küldjenek egy rövid beszámolót a tevékenységükről. Ennek megfelelően döntünk a 

támogatásról.  

Szteblák Lajos képviselő kérdése a Bakonyszombathelyi Alapítvánnyal kapcsolatban, 

szándéknyilatkozatot tett-e az Alapítvány arról, hogy eladja a Kolonics Gergelyék melletti 

házat? 

Pintér Lajos polgármester válaszolt a kérdésre. Igen tett az Alapítvány szándéknyilatkozatot 

az eladásról. Ezt a Petőfi utcai házat a Kolonics Gergely szeretné megvenni, ez 

tulajdonképpen egy fél házrész. Ebből várható egy kevés bevétel 200-300 ezer Ft. 

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 



2/2018. (I.29.) 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 2018. évi költségvetési rendeletének első fordulós tárgyalása 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a költségvetéssel kapcsolatos anyagokat kiküldtük 

a képviselőknek áttanulmányozásra egyben átadta a szót Hermann Imréné gazdálkodási 

főelőadónak. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy a költségvetést a tavalyi költségvetés 

alapján készítette el. Pályázatokra, felújításokra azt az összeget tette be, amire tavaly 

megkaptuk  /Óvoda-bölcsöde pályázatra, orvosi rendelő pályázat, hivatal belső felújítás stb./. 

Önerőre 3 millió Ft-ot tervezett be /nem tudja igazából, hogy milyen elkötelezettség van/. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az Óvoda-bölcsőde pályázattal úgy kell számolni, 

hogy legalább 10-20 millió Ft önerőt hozzá kell tenni. Vannak pályázataink, amiket még nem 

nyújtottunk be /Műv. Ház tetőfelújítás, konyhai pályázat, zártkerti ingatlanra benyújtott 

pályázat/, illetve sok pályázatunk van, ami még nem került elbírálásra. Falunappal 

kapcsolatban a Magnacum Laude együttest hívtuk meg főelőadónak. Ennek a költségét nagy 

részben az iskola állja/2,5 millió Ft pályázati pénz, hangosításra 70 ezer Ft/. A felette lévő 

összeg az Önkormányzat része. Ezen felül lesznek még egyéb költségek is /bábszínház, 

kisebb előadók stb./ Több millióval kell számolni, de reméljük, hogy a belépő árából azért jön 

is vissza valami.  Augusztusra nyári zenei fesztivált tervezünk, aminek a költségét nagy 

részben szintén az iskola állja pályázati pénzből/ 1millió 300 ezer Ft, hangosításra 70 ezer Ft /. 

A felette lévő részt állja az Alapítvány. Ezt a rendezvényt is belépősre tervezzük. 

A Művelődési Ház tekintetében elég magas a fűtési költség / 450 ezer Ft-os gázszámla plusz 

apríték közel egymillió forint éves szinten/ felül kell vizsgálni. A konyha gázszámlája 100 

ezer Ft ezt szintén elemezni kell, ez is nagy költség. 



 

Kállai István képviselő felvetette, hogy a Művelődési Ház tetején lévő napelemek működnek -

e?  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a világítás díja csökkent nincs annyi összeg mint 

előtte volt. A következő ülésre ezt is pontosan megnézzük. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta az alapítványi támogatások esetében annyi 

összeget tervezett be, mint tavaly/550 ezer Ft/. A Dévai alapítvány számára 50 ezer Ft-ot ítélt 

meg a testület, amiről dönteni kell. 

 

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 

3/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévai alapítvány javára 50 

ezer Ft támogatást nyújt.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó tájékoztatta a testületet, hogy informatikára, az ASP 

pályázat bevezetésére 6 millió 983 ezer Ft-ot kell tervezni, el kell számolni az államnak vele. 

Gépbeszerzésre 3.5 millió Ft-ot fordítunk, ill. szakértői díj, utiköltség is benne van ebben az 

összegben. 

Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy Vaderna Balázsné védőnő munkáját 

valamiféleképpen jutalmazhatnánk /lelkiismeretes, minőségi munkát végez/.  Bizonyos 

letöltött szolgálati idő után van olyan Önkormányzat ahol ezt értékelik /37 év szolgálati idővel 

rendelkezik/.  Van-e erre valami lehetőség? 

 



Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy jubileumi jutalmat tudunk neki adni, 

de ennek vannak fokozatai, legközelebb 40 év szolgálati idő elteltével lehet jutalmazni. 

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy a tavalyi évhez képest a hírmondóra miért van ilyen 

sok pénz betervezve /1.3 millió Ft/? 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó válaszában elmondta, hogy már csak 280 db 

hírmondó van megrendelve. Tavalyi évben nagyon sok színes fotó került bele /ez nagyon 

megemelte az árát/ a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése miatt. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy 30 közmunkást tervezett be az idei 

évre. Tavaly 5000 Ft volt havonta a béren kívüli juttatás a közmunkásoknak /1.8 millió Ft + 

járulékok 600 ezer Ft/.  Ez idén legyen e? Ford üzemanyagra 650 ezer Ft-ot tervezett be. 

 

Pintér Lajos polgármester javaslata a béren kívüli juttatással kapcsolatban, hogy ő a 

munkavezetőre bízná annak elbírálását, hogy ki kapjon, ill. ne kapjon. Aki tesz érte és 

becsületesen dolgozik, azt nyilván jutalmazzuk is meg.  

 

A napirend tekintetében a Képviselő-testület azt részletesen megtárgyalta, határozatot nem 

hozott. 

 

3./ Településképi rendelet tárgyalása. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a rendeletet a tervtanács még nem hagyta jóvá, ezért 

nem tudjuk elfogadni. 

 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta, rendeletet nem alkotott. 

 

 

4./ Partnerségi rendelet megalkotása. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

 

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 

1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete   

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

5./ A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv és megbízás 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzéssel Dákai Józsefet bíznánk meg 

mint a tavalyi évben. Szabályozottságot nem kellene kérnünk /szabályzatok ellenőrzése/. 

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 

4/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dákai József által 

elkészített 2018.évi belső ellenőrzési tervezetét, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

megkötésére. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

6./ 2018 évi önkormányzati pályázatok benyújtása 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy vidékfejlesztési programnál közösségi célra lehet 

pályázni. A fejlesztésre max. 5 millió Ft-ot lehet fordítani. Itt jött szóba a Művelődési Ház  

felújítása. A vidékfejlesztési programon belül került sor egy külterületi fejlesztési lehetőségre, 

melyben 10 millió Ft értékben lehet mezőgazdasági célra kiegészítő költségeket igényelni. 



Folyamatban van a pályázat kidolgozása, melyet a Bazalt Kft. végez/ külterületi ingatlanokat 

kössön össze, min. 20 db/. Külterületi utak pályázat egy része kiesett /út magánkézben van/. 

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 

5/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Bakonyszombathely Közművelődés Házának (2884 Bakonyszombathely, Kossuth Lajos utca 

46. szám, helyrajzi száma: 511/1) felújítási tervét.  

 

A helyi felhívás száma: VP6-19.2.1.-8-4-17 kódszámú pályázat. 

A projekt összes költsége a helyi támogatási kérelemmel megegyezően bruttó 5.182.780 Ft. 

Az 5% önerőt, bruttó 259.139 Ft-ot az Önkormányzat a 2018. évi  költségvetésének terhére 

biztosítja. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén 

az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

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 

6/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete külterületi fejlesztésekre 

nyújtja be pályázatát. Megbízza a polgármestert a pályázati teendők intézésével. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 



 

  7./ Javaslat 2018 évi önkormányzati kitüntető címek adományozására 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, neki az lenne a javaslata, hogy kitüntető címeket ne 

adjunk, csak valamijen módon jutalmazzunk. El kell gondolkodni rajt, hogy ki legyen az a 

személy, aki érdemes rá. Gondoljuk át. A májusi ülésen visszatérünk rá. 

 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot nem hozott.. 

 

 8./ A Képviselő-testület 2018 évi ülésterve 

Előterjesztő :Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, a 2018. évi ülésterv a korábbiak szerint lett tervezve a 

testületi ülések sorrendje és tartalma alapján, ha van kiegészíteni való,  azt tegyük meg. 

 

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 

7/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervet 

elfogadja, azt kiegészíteni nem kívánja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

9./ A Közművelődés Háza 2018 évi ütemterve 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a Táncházat a Magyar Kultúra 

Napjával össze lehetne kötni. Akár hagyományszerűen is lehetne a jövőre vonatkozóan. 

Február ill. április hónapban kettő helyi lakos Bakonyszombathelyről elszármazott fiatal 



kiállítása lesz látható a Művelődési Házban. Az egyik Szarka Flóra selyemfestő iparművész 

kiállítása, ill. élménybeszámolója Indonéziáról, a másik Iványi Krisztina lakberendező 

előadása a „vintage”-ról /lakberendezési stílus/. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az idei Falunapot július 21-re tervezzük, 

összességében a falunapi programok még nem álltak össze, folyamatosan dolgozunk rajta. A 

Közművelődési programtervezetet úgy próbáltuk összeállítani, hogy minden hónapban legyen 

egy nagy rendezvény. 

 

Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy  az idei évben meg lehetne próbálni a Művelődési 

Házban megrendezni a „mindenki karácsonyát” az iskolával közösen /évek óta a 

Polgármesteri Hivatal udvarán volt ilyenkor az időjárás is zord /. Délután talán többen is 

lennének. 

 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot nem hozott.. 

 

10./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási  

         Megállapodásának módosítása. 

 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy jönnek mennek a tagok, jóvá kell hagyni a társulási 

tagok összetételét. Kiegészül, hogy kik léptek be. 

 

 

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 

8/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében 

foglaltak szerint fogadja el a Közép Dunán-túli Társulási Megállapodás módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

Határidő: Azonnal 



Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

11./Közforgalmú Gyógyszertár létesítésének pályázata 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, mivel már hónapok óta településünk gyógyszertár nélkül 

maradt felmerült a településen közforgalmú gyógyszertár működtetésének a gondolata. Az 

utóbbi hónapokban Kisbérről szereztük be a gyógyszereket, ez sajnos elég sok idővel és 

anyagi plusz költséggel járt. A településnek szüksége van helyben gyógyszertárra, ezért 

pályázatot nyújtunk be. 

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 

9/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a község 

érdekében megfogalmazott közforgalmú gyógyszertár pályázatát, melyet 2018. márciusában 

hirdet meg Bakonyszombathely településen. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

12./Óvoda-bölcsőde pályázat kiegészítése 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 a TOP-1.4.1-15 keretében megvalósuló A bakonyszombathelyi Óvoda és Bölcsőde 

fejlesztése című, TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00023 azonosító számú projekt 



megvalósításához – a megemelkedett beruházási költségek miatt – többlettámogatási 

kérelmet nyújt be. 

Vállalja, hogy a többlettámogatáson felül maximum 27 millió Ft-ot önerőként a 2018.   

            évi költségvetéséből biztosít.               

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

13./ Egyebek 

a .) Szita Károly felhívásához csatlakozás. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy védjük meg településeinket, védjük 

meg hazánkat felhíváshoz csatlakozást kér tőlünk Szita Károly. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 4 igen 

szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2018. (I.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg 

településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-

tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

 

Felelős:   Pintér Lajos polgármester 

Közreműködik:      - 

Határidő:  Azonnal 

 

 

2.  Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

 

Felelős:   Pintér Lajos polgármester 

Közreműködik:      - 

Határidő:  Azonnal 



 

 

Képviselői felvetések 

 
 

Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy a jégverem park felőli oldalán nincs ablak. Akár 

kisgyermek is beeshet oda. Meg kellene nézni. A Baross utcai járda résznél a térköves járda 

egy része elhasználódott, ez nagyon balesetveszélyes /a templommal szembe/. 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy körülbelül 2-3 hónapja jelezte, a közúton a gödröket 

meg kellene szüntetni. Rendkívül balesetveszélyes /jelezzük a KPM fele/. Pár napon belül 

jöttek is kátyúzni, de sajnos nem végeztek minőségi munkát / egy napig tart utána kijárják az 

autók/. 

 

A Képviselő-testület a napirendet zárt ülés keretében folytatta tovább. 

 

 

Kmf. 

 

   Pintér Lajos                                                                                 Varga Sándor 

  polgármester                                                                                      jegyző 

 

 


