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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

 július 02-án 14.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, Kállai István, Simon Ferenc képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Bejelentéssel távol maradt:  

 Szteblák Lajos képviselő 

                             

  

Pintér Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő 

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van.  

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

54/2018. (VII.02.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

1.) A műfüves pálya helyszínének módosítása. 

            Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

2.) Volf István rédei utazási magánvállalkozó kérelme telephely bérletre. 

            Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

3.) Temesi Zsuzsanna telekingatlan vásárlási kérelme. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 



 

1.) A műfüves pálya helyszínének módosítása. 

            Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat pályázott és nyert az MLSZ 

Műfüves pálya megvalósítása című pályázatán. Az eredeti elképzelés szerint a szerződést az 

Általános Iskola mögötti területre kötöttük meg. Időközben problémássá vált a helyszín. 

Kiderült, hogy kevés a hely a pályának új helyszínt kell keresni. A Művelődési Ház mögötti 

aszfaltos pályára helyezzük el a műfüves pályát, mivel az aszfaltos pálya gyakorlatilag 

használaton kívül van. Ez költségkímélő megoldás is. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

55/2018. (VII.02.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete új helyszínre helyezi át a 

műfüves pálya építését, a Művelődési Ház mögé az aszfaltos pályára /512 hrsz./ az eredeti 

feltételekkel. Az ezzel járó plusz költségeket az Önkormányzat vállalja az MLSZ felé. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

2.) Volf István rédei utazási magánvállalkozó kérelme telephely bérletre. 

            Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Volf István  magánvállalkozó 

kérelmet adott be hivatalunkhoz, miszerint bérbe venne a gazdasági -ipari területen (2884 

Bakonyszombathely, Baross Gábor utca 11.) a 680/3 hrsz.-on cca. 1,9 ha területet 

gépjárművek tárolására.  

 



A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

56/2018. (VII.02.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja Volf István ( 2886 

Réde, Arany János u. 6.) utazási magánvállalkozónak a gazdasági-ipari területen 

(Bakonyszombathely, Baross Gábor utca 11.)  680/3 hrsz-on 1500 m2 területet. Megbízza a 

polgármestert és a jegyzőt a szerződés elkészítésére, az ár megszabására, valamint a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

3.) Temesi Zsuzsanna telekingatlan vásárlási kérelme. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Temesi Zsuzsanna (2884 Bakonyszombathely, 

Dózsa Gy. utca 23.) sz. alatti lakos telekingatlan vásárlási kérelmet adott be az 

Önkormányzathoz. A bakonyszombathelyi 1061 hrsz-ú és az 1062 hrsz-ú telket szeretné 

megvásárolni. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

57/2018. (VII.02.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszombathely 1061, 

1062 hrsz.-on Temesi Zsuzsanna ingatlanvásárlási kérelmének helyt ad az alábbi feltételekkel: 

A telek összértéke kedvezményezetten 500 ezer Ft +ÁFA, amennyiben a lakásépítést 5 éven 



belül befejezi és ezt használatbavételi engedéllyel bizonyítja. Amennyiben a lakásépítést 

elkezdi, de azt 5 éven belül nem teszi lakhatóvá a türelmi idő 3 évre kérelemre 

meghosszabbítható, de a telek piaci árát kell kifizetni, azaz 500 ezer Ft + ÁFA összeget. 

Amennyiben az építés 5 éven belül nem kezdődik el, az Önkormányzat a telket az eladott áron 

visszavásárolja. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásával. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

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

bezárta. 

 

 

                                                               Kmf. 

 

          Pintér Lajos                                                                   Varga Sándor 

          polgármester                                                                      jegyző 

 


