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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/167-11/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

 május 28-án 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 

                             Dr. Szalay Péter, kisbéri Rendőrkapitányság vezetője 

                             Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó  

                             

                             

 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 
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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 a térségi főépítész feladatellátásáról Szabó 

Erika előterjesztésében 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 

37/2018. (V.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

N A P I R E N D  

 

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

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

2./ Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

     Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának előző évi tevékenységének beszámolója. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

      

3./ Kisbéri Rendőrkapitány 20017.évi beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ a) 2017. évi költségvetés módosítása 

     b) A 2017. évi költségvetés zárása. 

   - Közös Hivatal 
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   - Bakonyszombathelyi Önkormányzat 

   - Óvodai Társulás (tájékoztató) 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./  Tájékoztató az 2017. évi belső  ellenőrzésekről 

    - Belső ellenőri 

    - Magyar Államkincstári 

      Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

 

6./ Az önkormányzati pályázatok helyzete : eredmények, tevékenységek, új pályázatok 

     Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

7./ Egyebek 

     a) A térségi főépítész feladatellátásáról Szabó Erika előterjesztésében. 

 

 

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 az írásban kiadott anyaghoz nem kívánt hozzászólni, várta a 

kérdéseket, véleményeket a napirenddel kapcsolatban. 

 

Homoki Péterné képviselő kérdése, hogy a munkásszállással kapcsolatban hol tart a dolog 

jelenleg, a bírósági per hogyan áll, mit lehet tudni róla?  
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Pintér Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az ügyvédnővel Dr. Vezér 

Mártával voltak a bíróságon, védték az álláspontjaikat / ez most a Tóth Ádám indította 

ellenünk per/. Úgy érzi jól tudták képviselni az érdekeiket, elmondták, hogy a hírmondóban 

miért szerepeltek azok a dolgok, megindokolták. A bíró nem hozott végzést, a következő 

bírósági perre tanúkat kell vinni /ez július elejére várható/ újabb meghallgatás lesz. Ezen kívül 

folynak még bírósági perek / Tóth Ádám személyiségi jogai per, rágalmazási per, 

munkásszállás ellenes per/. 

 

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 

38/2018. (V.28.) 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./ Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

     Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának előző évi tevékenységének beszámolója. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte Finta Jánost  az intézmény igazgatóját, egyben 

megkérdezte, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot. 

 

Finta János a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője elmondta 2016. január 1-el jelentős 

átalakítás történt az intézményben a törvényi változások következtében. Létrejött a 
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Gyermekjóléti Központ. A régi Családsegítő Szolgálatot összevonták. Ez határozta meg a 

2016-os évet, hogy szakmailag utolérjék magukat. Bakonyszombathelyen különösen sikerült 

egy agilis, fiatal, igaz pályakezdő, de végzettségét tekintve megfelelő embert találni Novák 

Fanni személyében. Nagyjából az ellátásban gondozottak száma stabilizálódik. 

Bakonyszombathelyen már évek óta családból nem kellett kiemelni gyermeket, ami biztató. 

Azt látjuk és az a tapasztalatunk, hogy az esetek a családon belüli erőszak, a családon belüli 

bántalmazás, egyre több a súlyos elhanyagolás és azon esetek, amelyek néhány éve még 

családsegítős ügyek voltak, vagy egyszerű segítős ügyek, ezek sajnos kiesnek a látókörünkből. 

Mi az a küszöb, amikor be kell avatkoznunk egy család életébe, jóval súlyosabb esetekben 

mint 10 évvel ezelőtt. A szociális háló tágulásával egyre kevesebb ellátottunk van. 

Igyekszünk speciális szolgáltatásokat nyújtani /családterápia, pszichológus stb./. Terveink 

között szerepel, hogy legalább heti 2 alkalommal tudjunk a településen ügyfélfogadást tartani, 

a családokat gyakrabban látogatni. 

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, az állandóság nagyon fontos a családok életében is. A 

nehezedő körülmények ellenére megtartotta színvonalát az intézmény. Bízik abban, hogy a 

közös munkának lesz eredménye. 

 

Pintér Lajos polgármester felvetette, hogy ő is örülne annak, ha hetente két alkalommal tudna 

ügyfélfogadást tartani Novák Fanni a településen. Egyetértett az intézményvezetővel, hogy a 

Fanni nagyon jó munkaerő a tavalyi napközis táborban is lehetett rá számítani és más 

rendezvényeken is. Az idén  ő készítette el a napközis tábor forgatókönyvét. 

 

Finta János a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője tájékoztatta a testületet, hogy sajnos 

létszám gonddal küzd az intézmény. Nagy az elvándorlás. Ennek ellenére terveik vannak arra 

vonatkozólag, hogy a kis létszámuk ellenére hogyan tudnának hatékonyabban működni a 

településen. 

 

Pintér Lajos polgármester az eltöltött 10 évhez gratulált az intézményvezetőnek, sok erőt 

egészséget, kitartást kívánt munkájához. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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A Képviselő- testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

39/2018. (V.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kisbéri  Család-

és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi beszámolóját.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Kisbéri Rendőrkapitány 20017.évi beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte Dr. Szalay Pétert a kisbéri Rendőrkapitányság vezetőjét, 

megkérdezte, hogy az írásbeli előterjesztés mellé van-e kiegészíteni való. 

 

Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta 2016-ban az ismertté vált 21 

bűncselekményből 8 történt közterületen, míg 2017-ben az ismertté vált 10 bűncselekményből 

6. 2017-ben azért voltak súlyos bűncselekmények /betörés, betöréses lopás, közterületen 

elkövetett bűncselekmények/. Sajnos a lelkészi lakás sérelmére elkövetett betörésnél nem 

tudtak elkövetőt produkálni. Ittas vezetés még mindig előfordul a rengeteg ellenőrzés ellenére. 

/közterületen 7-ből 5 ittas vezetés/. Fontos dolog a közlekedésbiztonsági helyzet. 4-es 

kereszteződés kiemelt baleseti forrás. 2017-ben nem volt kifejezetten rossz a település 

közlekedésbiztonsága. 2018-ban megyei szinten rosszak a mutatók. Már év elején sok volt a 

baleset /halálos kimenetelű is/. Van hova fejlődnünk az év hátralévő részében. Mozgó 

sebességmérő berendezést helyeztünk üzembe /közlekedési traffipax/, ami nem csak a 

gyorshajtást, de egyéb szabálytalanságot is rögzít /piroson áthaladás, záróvonal stb./. 

Bakonyszombathelyi lakosok is találkozhatnak vele. Rendezvénybiztosításokról időben 

értesültünk, a polgárőrséggel együtt sikeresen végrehajtottuk a feladatokat. A járási Polgárőr 

Egyesület vezetője személyében változás történt /Róth úr/ jelentősen aktívabbak. A 

beszámolóban értékelte az igazgatásrendészeti tevékenységet 2016-ban 23, 2017-ben 21 
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esetben kellett intézkedni. A településen 6-15 között van a helyi lakosok által elkövetett 

szabálysértések száma.  

 

Pintér Lajos polgármester megköszönte a részletes, lényegre törő beszámolót, majd hozzátette, 

hogy Kovács Attila körzeti megbízott munkája kimagasló, értékeljük a tevékenységét. A 

négyes kereszteződés sajnos nagyon balesetveszélyes. Videokamerák rögzítésére ebben az 

évben egy új területet néztünk ki, tavalyi évben a Polgármesteri Hivatalnál helyeztünk el 

kamerákat. Próbálunk előbbre lépni a közbiztonság területén.  

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy a megkülönböztető jelzés hol található a mozgó 

járműben, jól látható vagy rejtett helyen? Közlekedési szabálysértésnél lakott helyen vagy 

azon kívül mi az eljárás? 

 

Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője válaszolt a kérdésekre. A Megyei 

Rendőrkapitányság működteti a közlekedési traffipaxot. A megkülönböztető jelzés rejtett 

helyen található a járműben. Kirívó szabálytalanságra vadásznak a kollégák. Utólag is 

lehetőség van az eljárásra. Sem saját magukat, sem a közlekedőket nem veszélyeztetheti 

/sokan mondják, hogy túl közel megy az autókhoz szinte beleér/. Sebességtúllépésnél /30 

helyett 35-el közlekedik a gépjármű/ szabálysértés /helyszíni bírság/, /30 helyett 45-el 

közlekedik a gépjármű/ szabályszegés /közigazgatási bírság szabható ki. 

 

Szteblák Lajos képviselő kérdése, hogy a forgalomból való kiállításnak van-e valamilyen 

rendje? 

 

Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a kiállítás rendjét 

jogszabály nem tartalmazza. A KRESZ-ben benne van hogyan kell megállítani a járművet.  

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 

40/2018. (V.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kisbéri 

Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolóját a közbiztonság helyzetéről.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

4./ a) 2017. évi költségvetés módosítása 

     b) A 2017. évi költségvetés zárása. 

   - Közös Hivatal 

   - Bakonyszombathelyi Önkormányzat 

   - Óvodai Társulás (tájékoztató) 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

a) 2017. évi költségvetés módosítása 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a zárszámadás elfogadása előtt 

szükséges a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Kérte a testületet, hogy az előterjesztés alapján tegye ezt meg. 

Az előterjesztést sem a pénzügyi főelőadó, sem a jegyző nem kívánta szóban kiegészíteni. 

 

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 

3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete   

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló  

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

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 

 

b) A 2017. évi költségvetés zárása. 
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- Közös Hivatal 

- Önkormányzat 

- Társulás 

      

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 Közös Hivatal 

   Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy viszonylag részletes tájékoztatás került ki. 

   Megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. 

    

   Hermann Imréné pénzügyi előadónak kiegészítése nem volt a napirenddel kapcsolatban. 

 

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 

                    41/2018. (V.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közös Hivatal 

2017. évi zárszámadási beszámolóját (mellékelt adatok szerint). 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester, Varga Sándor jegyző 

Önkormányzat 

Zárszámadás, Önkormányzat. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy viszonylag részletes tájékoztatás került ki. 

Megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. 

 

Hermann Imréné pénzügyi előadónak kiegészítése nem volt a napirenddel kapcsolatban. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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A Képviselő-testület az előterjesztést és az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.29.)      

önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 Óvodai társulás 

 Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy viszonylag részletes tájékoztatás került ki. 

 Megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. 

  

Hermann Imréné pénzügyi előadónak kiegészítése nem volt a napirenddel kapcsolatban. 

 

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

 

17.50-kor Kállai István képviselő egyéb elfoglaltságokra hivatkozva távozott az ülésről. 

 

5./  Tájékoztató az 2017. évi belső  ellenőrzésekről 

    - Belső ellenőri 

    - Magyar Államkincstári 

      Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a tavalyi éven két ellenőrzésről beszéltünk egyrészt a 

belső ellenőrzés, melyet a Dákai úr a betegsége miatt december hónapban hajtott végre a 

2016-os év adataira vonatkozólag, amit a testület elé terjesztettünk. Különösképpen gondokat 

nem tárt fel, amit alátámasztott a beszámoló teljesen a könyvelés azt elemezte, nem volt 

különösebb kifogása. A Kincstári ellenőrzés nagyobb eset volt, ami megkezdődött 2017. 

szeptember-október táján, tartott egészen 2018. év  zárásig. Teljesen mindent tételesen, főleg 

jogszerűség tekintetében vizsgálta az egész gazdálkodási menetet. Kisebb-nagyobb hibákat 

kimutatott. Ami a legnagyobb gondja volt a szabályzatok összemosása összefésületlensége. A 

szabályzatok nincsenek jogilag, jogszabályilag követve. Ennek a tisztázását ill. pontosítását 

2018. december 31-ig van időnk megtenni. El is kezdte és készíti a szabályzatokat teljesen 

szakemberként. A másik az apró részletek a szabályzatokból eredően a kockázatelemzés, 
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különböző ellenőrzések, a pénzkifizetések körül talált néhány adminisztratív hibát, nem 

tartotta jelentősnek. Az ASP bevezetésével sokkal több lesz az aláírnivalónk. Minden egyes 

kifizetésnél, akár bankszámlára utalás, vagy pénztári kifizetés azt mindketten látjuk 

/polgármester, jegyző/. Némelyeket előre, másokat utólagosan /a polgármester utalványoz, 

jegyző ellenjegyez/.  Sok apró hiba volt de a jelenlegi jogszabályokat követni lehetetlenség 

mindent pontosan. Összességében volt három tárgyalás ill. egy megelőző jelentés átadás 

tekintetében is. Intézkedési tervet fogunk készíteni, hogy mit kell helyreállítani. 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A belső ellenőrzés vonatkozásában a Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet 

részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak 

szerint határozott: 

            Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                    42/2018. (V.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dákai József által 

elvégzett belső ellenőrzést. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Magyar Államkincstári ellenőrzés vonatkozásában a Képviselő- testület az elhangzottakat 

és a napirendet részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbiak szerint határozott: 

            Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                    43/2018. (V.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete tr5udomásul veszi a Magyar 

Államkincstár által végzett belső ellenőrzést. 
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Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

6./ Az önkormányzati pályázatok helyzete : eredmények, tevékenységek, új pályázatok 

     Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy mind a két START pályázatot megnyertük. A 

mezőgazdasági mellett a közútast és a belvizest össze kellett vegyíteni így került kidolgozásra. 

Megnyertük a pályázatot. A mezőgazdasági részben volt egy 3.5 millió Ft-os költségvetés, 

amelynél egy markológépet pályáztunk meg. Az EFOP-os pályázat nagy öröm volt számára, 

ezt a közel 80 milliós pályázatot is megnyertük. Ennél a pályázatnál a Fürkész Holding KFT. 

a lebonyolító. KI mit tud, családi nap, spotnap is ennek keretében zajlott le. Továbbá 

kirándulások, tapasztalatcserék, vállalkozói kirándulások is beszervezhetők ebbe. A sport 

TAO pályázatnál  az új pályázatot benyújtottuk, ezt december környékén fogja jóvá hagyni az 

MLSZ. 1 millió Ft összegben az utánpótlás sportot, 1 millió Ft összegben pedig a 

pályaöntözés támogatását kértük. A TOP1.4.1 óvoda-bölcsőde pályázatnál van a legnagyobb 

gondunk. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.  

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A TOP4.1.1 orvosi rendelő pályázat vonatkozásában a  Képviselő- testület az elhangzottakat 

és a napirendet részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2018. (V.28.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP4.1.1 számú 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú támogatási kérelem Orvosi 

Rendelő felújítás közbeszerzésének első fordulóját elutasítja, új közbeszerzést indít. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 
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Digitális jólét program ezt a pályázatot is megnyertük /önerő nélküli/. 3 db informatikai 

szettet nyert az Önkormányzat. 

Egészségügyi pályázat /defibrillátor/ önerő nélküli. 2 főt képzésre elküldtünk.  

Leader és Vidékfejlesztési pályázatnál a 2019. évi falunap műsorára benyújtottuk 

pályázatunkat. 

Az Eszterházy tér turisztikai fogadóállomásának átalakítottuk a terveit a megbeszéltek szerint. 

KÖFOP pályázat a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésére nyertük meg. 

 

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

 

7./ Egyebek 

     a) A térségi főépítész feladatellátásáról Szabó Erika előterjesztésében. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a kisbéri jegyző szorgalmazza ezt a dolgot.  

Jelenleg a Nyúli Edit van a kisbéri Polgármesteri Hivatalban az építési hatóságnál. 

Nehezednek a feltételek az építési szabályzat. A régi településrendezési tervet, építési 

szabályzatot felülírja a jelenlegi állapotok és teljesen újat kell készíteni 2018. decembere 

körül. Erre térségi főépítészt kellene alkalmazni kb. 400-500 ezer Ft lenne a településünk 

vonatkozásában. Külön feladatellátási szerződést kellene kötni egy vállalkozóval /megyében 

kb. 8-10 van/. Szerződést kellene kötni a Tétényi Évával, vagy a komáromi főépítésszel /eseti 

megbízással önállóan a település és a Közös Hivatal területén lássa el a feladatát/.  

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy főépítészt kötelező alkalmazni 2017. január 1-től. A 

település arculati rendelet ill. az új építési szabályzat szerint főépítészi vélemény nélkül nem 

lehet építéseket folytatni egyetlen településen sem. Ezért jött létre, hogy alkalmazzunk 

közösen főépítészt, aki minden településen rendelkezésre áll. 

 

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

 

Képviselői felvetések 

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, tudomására jutott, hogy az idén nyáron is lehet 

diákmunkára jelentkezni az Önkormányzatnál. Kihez tartoznak, a feladatot ki ossza ki 
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részükre. Mivel lesznek megbízva. A tavalyi évből okulva szigorúbban kellene őket fogni, 

fokozottabban ellenőrizni. Egyáltalán van-e annyi feladat. Legyenek tisztába vele, hogy mire 

jelentkeztek. A Henczné féle házügy hol áll. Étkezési díj hátralék, szociális hitel visszafizetés 

ezekkel mi a helyzet? 

 

Ferenci Andrea képviselő felvetette, hogy a parkban a foci pályára miért nem lehet rámenni. 

Egy nagymama az unokájával szeretett volna eltölteni egy kis időt ott el lettek küldve onnan. 

Az étkészlet kié a konyhán /Önkormányzat, Alapítvány/? Az óvodás bálra nem kapták meg a 

szülők. Vasárnapi fűnyírást hogyan lehetne beszabályozni? 

 

 

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

bezárta. 

 

 

 

      Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 


