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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-3/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 január 28-án 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, 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 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó 

Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

Paksi József a Polgárőrség elnöke  

Baracskai László a Polgárőrség elnök helyettese 

Babos István Főépítész 

Tűz András Csatka község polgármestere 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

  

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

Szteblák Lajos képviselő 

  

 

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

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő jelen van.  Javasolta, hogy az egyebek 

napirend a./ pontjához kerüljön felvételre épület ingatlan vásárlás megtárgyalása napirend. 
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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 

5/2019. (I.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./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének tárgyalása. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester  

 

 

3./ Javaslat önkormányzati kitüntető címek adományozására. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

4./ A Magyar Faluprogram pályázati lehetőségei és egyéb aktuális pályázatok. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Az Önkormányzati szociális rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

6./ Egyebek 

a) Épület ingatlan vásárlás megtárgyalása.  

 

Zárt ülés 

a.) Első lakáshoz jutók támogatása. 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 



3 
 

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 elmondta, hogy az első napirendi ponttal kapcsolatban három 

kiegészítése lenne. A pénteki farsangi karnevál nagyon jól sikerült. Led lámpa show-al is 

kiegészítette az iskola a rendezvényt, ezzel még jobban hozzájárultak a szervezők a 

rendezvény sikeréhez. A másik dolog a Főépítésszel kapcsolatos tényező lenne. Szóban 

szeretné kifejteni miután végig néztük az anyagot és megbeszéltük. Ez pedig Babos István 

Főépítész úr véleménye, hozzáállása az építészeti feladatokban való közreműködése kapcsán 

lenne. KTKT tervezi főépítész alkalmazását végül is a mi testületünk ezt nem támogatta. Úgy 

gondoltuk, hogy mi saját magunk kötünk egy megállapodást a Főépítész úrral a feladatok 

teljesítése végett. Harmadik kiegészítés Csatka község Önkormányzatával történne, ahol 

szennyvízberuházásra sikeressé vált a pályázat. Akadt egy kis gond mindjárt az elején, Dr. 

Kisvári Katalin által kötendő szerződéssel van problémájuk. A szennyvíztisztító rendszer 

beruházás lebonyolításnál mindenképpen szükséges egy lebonyolító személyiség, aki intézi az 

ügyeket, bonyolítja a közbeszerzéseket, a vállalkozást megfogadja, le ellenőrzi, minősíti, a 

mindennapos problémákat kezeli. Olyan törvényi előírása van ennek a dolognak, hogy 

magánszeméllyel vagy vállalkozóval nem kötheti meg a szerződést Csatka Önkormányzata. 

Úgy létezhet ez, hogy vagy államhatalmi szervvel, vagy pedig Önkormányzattal megkötendő 

szerződés alapján lehet ezt ellátni. Ezért gondoltuk, hogy Bakonyszombathely Község 

Önkormányzata vállalná ezt fel. A következő dolog pedig a helyi Polgárőrség kérelme lenne. 

Kérelmükben a helyi Tűzoltóháznak a belső kiépítését kezdenék el, /ahol nekik is lenne hely/ 

erre tervet is készítettek. Először az írott anyagot tárgyaljuk, utána pedig erre a három dologra 

térnénk vissza. 

 

Homoki Péterné képviselő felvetette sokan kérdezik a faluban, hogy a Kormányzati gáz-és 

fatüzelés kompenzációval mi a helyzet. Közzé kellene tenni a helyi újságban is, hogy a 

lakosság minél több információhoz jusson ezzel kapcsolatban. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy 192-en igényeltek Bakonyszombathelyről fa jellegű 

támogatást. Ez körülbelül 0,8 km
3
 fát jelent igénylőként. Mi is gondoltunk erre, hogy a 

következő hírmondóba írunk róla. Gyarmati Attila rédei vállalkozóval állapodtunk meg. Úgy 
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szól a megállapodásunk, hogy ő 22 ezer Ft +ÁFA értékben leszállítja a fát a volt TSZ 

telepünkre, a kiszállítást mi vállaljuk be. Ez komoly segítség lesz a település számára. Kedd-

szerdára ígérték, hogy leszállítják ezt a famennyiséget. KTKT ülésen vett részt január 22-én. 

Egészségügyi, központi ügyeleti ellátásról volt szó /50 Ft-ról 65 Ft-ra emelte meg a kistérség 

az ügyeleti díjat/fő településenként/. Van olyan település, aki sokallja a 65 Ft-ot, mi három 

hónapra vállaltuk ezt fel.  

 

Török Elek alpolgármester kérdése a LED lámpákkal kapcsolatban, hogy az Eszterházy utcai 

problémánkat meg tudjuk-e ezzel oldani, illetve ki jogosult ennek a lámpának a felszerelésére 

ha úgy döntünk, hogy ebbe az utcába ilyeneket szerelünk, az maradhat-e vagy mi a megoldás? 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy nálunk vannak ezek a lámpák teljesen ingyen 

kipróbáljuk, felszereljük különböző helyekre. A focipálya mellett már fel van szerelve egy 

lámpa, többi helyre lámpatartó vasakat, csatlakozókat kellett szerezni, amivel aztán fel lehet 

tenni az oszlopokra. Az Édásszal való megegyezés megtörténhet, de akkor egy nagyobb 

mennyiséget kell vásárolnunk. Az Eszterházy utcára teljesen jó ez a megoldás. Jók ezek a 

lámpák /minőség, fényerősség/. A főutcára nem javasolná, de mellékutcákba teljesen 

megfelelő lenne. 

 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte Babos István Főépítész urat felkérte, hogy mondja el 

véleményét az Önkormányzati alkalmazással kapcsolatban /ami Bakonyszombathellyel 

kapcsolatban is szóba jöhet/, milyen verziók kerülhetnek szóba és mi a tevékenységének 

lényege. 

 

Babos István Főépítész elmondta, hogy jelenleg Kisbérrel van szerződése. Készített egy írásos 

anyagot egy-két dolognak helyretétele a feladat teljes egészének megértése céljából. Mi a 

főépítész feladata talán kétfelé lehetne bontani /az egyik bizalmi feladat, a másik pedig egy 

adott település Önkormányzatának a szakértője/. Olyan szakember állna a település 

rendelkezésére, aki teljes mértékben azonosulni tud azokkal a problémákkal amikkel a 

kívülről jövő sem tervező sem más esetleg építész vagy település rendező, esetleg beruházni 

szándékozó társaság vagy személy nem tud. Nem könnyű ezt valóban megérteni különösen 

abban a jogi útvesztőben, amit az elmúlt évek, évtizedek ráöntöttek minden állampolgárra. 

Kettős a főépítész szerepe /a jogszabályokat is kettéválasztották/. A leendő főépítész szerepe, 

hogy segítse az önök és a településen élők tevékenységét és munkáját. Ha ezt elfogadják 



5 
 

akkor gyakorlatilag két dolgot kell megtenniük. Van olyan építkezés, amit csak építési 

engedéllyel lehet végezni, a legtöbb új házzal kapcsolatos beavatkozás ma már nem kötődik 

építési engedélyezési eljáráshoz. Ez azt jelenti, hogy egyedül az építés felügyelő informálódik 

az építési szándékról. Főépítész esetén egy konzultációs jogon zajló folyamat létrejön, ehhez 

település arculati kézikönyvet kell elkészíteni. A rendeletük elfogadási folyamata megakadt. 

Ha a település formálódása érdekli önöket akkor célszerű főépítészt alkalmazni. A kisbéri 

térségben Nyúli Edit az építési hatóságnál tevékenykedik, vele jó kapcsolatot ápol. A 

főépítész egy olyan szakember, aki kifejezetten a települések érdekében tevékenykedik. 

Tétényi Éva készített egy árajánlatot, ezt még szeptemberben elküldte. Települési szándékok 

ismeretében szakember kell. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a jövő héten még egyszer összejönnénk Babos 

István úrral, havi egyszeri kilátogatással jelenlegi függvénye lenne ennek a főépítészi 

tevékenységnek. A KTKT által felajánlott összeg nagyon magas volt ennek a szétosztására. 

Konkrét tárgyalásra leülünk, utána újra visszahozzuk ezt a kérdést. Közös Hivatal négy 

települési polgármestereivel is tárgyalunk erről a dologról. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a következő probléma a csatkai szennyvíz-

beruházás lenne. Ez kimondottan egy baráti jobbkéz nyújtása lenne Csatka önkormányzata 

részére. Nem kötelező Bakonyszombathelynek, egy gesztus Csatka felé a közös hivatalon 

belül, hogy segítsük Csatkát azzal a problémával amivel küszködik, mégpedig a lebonyolítás 

nehézségeivel és a lebonyolító szerepét Bakonyszombathelyre, név szerint Pintér Lajos 

polgármesterre ruházná át. Ez a feladat egy következő leendő polgármesternek is szól mivel ő 

az ősztől nyugdíjba vonul. Ezt a kérdést alaposan át kell nézni rengeteg dolgot felvet. 

Szennyvízberuházás egy településen /158 millió Ft körüli összeg/ nagyon komoly felelősséget 

jelent. Nem lát tisztán ebben a kérdésben. Jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy Csatka 

önkormányzata egy egyéni vállalkozóval vagy egy vállalkozással kösse meg ezt a 

lebonyolítási szerződést, mint ahogy Bakonyszombathelynek ez megvolt annak idején kb. 20 

éve. Csak önkormányzattal vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal kötheti meg 

ezt a szerződést Csatka önkormányzata. 

 

Tűz András Csatka község polgármestere elmondta köszöni Pintér Lajos polgármester úrnak, 

hogy lehetőséget biztosított a kérésük előterjesztésére. A pályázatíró /ő lenne a 

projektmenedzser/ Csatkával nem köthet szerződést, közbe kell iktatni egy „úgynevezett” 
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önkormányzatot, akinek ő küldené a számlát, Bakonyszombathely számlázná nekünk ez havi 

249 ezer Ft /2020. májusig másfél év durván 5 millió Ft/. 

 

Varga Sándor jegyző szintén hozzászólt a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, a hölgy /Dr. 

Kisvári Katalin/ azt kezdeményezi, hogy közvetlen szerződést nem tud kötni csak 

önkormányzaton keresztül. Ezért azt javasolta, hogy valamelyik önkormányzat legyen ebbe 

bevonva. Bakonyszombathely önkormányzata magára vállalná ezt a feladatot. A 

projektmenedzser /Dr. Kisvári Katalin/ végez mindent az egész beruházás mentén, mindent 

megszervez szakmailag is de nem köthet szerződést. A pénzt olyan módon kell neki átadni, 

hogy Bakonyszombathely lenne a projektmenedzser mint önkormányzat polgármester látja el 

a feladatokat. Ő látná el a menedzseri feladatokat írásban a szerződésben csatkai 

beruházásnál, leszámlázza, ezt Csatka kifizeti, Bakonyszombathely ezt a pénzt adja tovább 

Dr. Kisvári Katalinnak. Tud működni a dolog, a két önkormányzat szerződést köt, hogy 

Bakonyszombathely vállalja a projektmenedzserséget, Bakonyszombathely önkormányzata, 

hogy hogy továbbadhassa szerződést köt Dr. Kisvári Katalinnal valamint az általa nyújtott 

szolgáltatások /jogi tanácsadás, gazdasági tanácsadás stb./.  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy meghallgattunk egy komoly szakembert is a 

megyében Dr. Juhász Jánost ő azt mondta, hogy ugyan van egy ilyen jogszabály ami erre 

enged következtetni, hogy nem köthet önkormányzat vállalkozóval, vállalkozási társulással 

szerződést a lebonyolításra, de ez a gyakorlatban nem igazán működik. Végső döntésünk előtt 

még egyszer meg kell ezt beszélni a Juhász János úrral.  

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, utána kell járni mik a buktatók. Mivel közös hivatal 

vagyunk, Csatkáért is felelősséggel tartozunk. Ezeket a dolgokat alaposan körbe kell járni. Ha 

tudunk akkor segítünk. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, amikor ez a dolog szóba jött, akkor két dolog zavarta a 

szolgáltató önkormányzat részéről. Ezzel a tevékenységgel egy új feladat jön be, ami nem 

alapfeladat, szolgáltatás ezáltal nem válik-e Bakonyszombathely Önkormányzata szolgáltatást 

végző önkormányzattá /ez már vállalkozási tevékenység is lehet/. A főkönyvelő asszonnyal 

megnéztük ez kiküszöbölhető a számlázás tekintetében pedig új KOFOG feladat, hogy milyen 

címen csinálunk milyen efféle dolgot valakinek szolgáltatást végzünk nincs a 

feladatkörünkbe. Fel is vesszük a listába testületi döntéssel az SZMSZ módosítása is 
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megtörténik, akkor ez az álláspontja, hogy mivel tovább számlázás lesz Bakonyszombathely 

Önkormányzata nem lesz vállalkozási tevékenységet folytató önkormányzat. Minden egyes 

pályázat megkérdezi, hogy van-e vállalkozási tevékenység kicsit hátrányba hozza mert 

feltételezi, hogy a vállalkozási tevékenységből van bevétel és nyereség. Illetékek és díjak 

fizetésénél is lényeges dolog, hogy folytat, ill. nem folytat vállalkozói tevékenységet. Ez volt 

először a fennakadó részéről, ezt rendbe tettük ezzel nincs probléma. A polgármester részéről 

is előjött egy olyan probléma, hogy olyan személy látja el a projektmenedzseri feladatot /Dr. 

Kisvári Katalin/ akinek nem lesz egy szerződése aki felelősséget vállal írásban az egész 

tevékenységért. 

 

Pintér Lajos polgármester a polgárőrök kérelmének tárgyalásával folytatta a napirendet. A 

tűzoltó és polgárőr épület sorsát végig követte a testület minden egyes mozzanatát 

részleteiben is. Az egyeztetés egyik oka, hogy a két egyesület között jó az együttműködés, de 

azért vannak bizonyos fentartások ha közösen használják az épületet azért adódhatnak 

problémák. Belsőépítészeti megoldás szükséges oda, mert tudjuk mi hogyan adtuk át az 

épületet nagyon nagy dolog volt ennek a LEADER pályázatnak a véghez vitele. Nagyon 

komoly erőfeszítések kellettek hozzá, azóta is tettünk hozzá most szeretnénk leosztani úgy 

ezeket a feladatokat, hogy rendszerezett legyen, előre láthatóak legyenek a lépések mindenki 

tudja pontosan, hogy mire számíthat. Felkérte Paksi József urat a Polgárőrség vezetőjét, hogy 

ismertesse a kérelmét. 

 

Paksi József a Polgárőrség elnöke elmondta, hogy beszéltünk már erről jegyzővel 

polgármesterrel megnéztük a helyszínt a nagyterem átrendezésében nem értettünk egyet. 

Válaszfal, vizesblokk kialakítása, járólapozás ehhez kérnék a Képviselő-testület 

hozzájárulását. 

Cserépkályhát már rakja az Önkormányzat embere Horváth Antal. A polgárőrök is 

besegítenek a munkálatokba. Az anyagot ha megvásárolná az Önkormányzat nagyon nagy 

segítség lenne. A nyílászárókkal is van probléma. Akár bontott is szóba jöhetne. Saját 

költségvetési kerettel megoldjuk ezeket a dolgokat. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és az első napirendet részletesen megtárgyalta és 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2019. (I.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./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy csak a fővonalak lettek kidolgozva ennél a 

napirendi pontnál, úgyhogy a költségvetés még a februári ülésen is téma lesz. Számos ponton 

még pontosítás szükséges. Bizonyos mértékig a leszűkítése is az egész költségvetésnek 

szükséges, mert 50 millió Ft jelenleg szabad forrás felhalmozási bevételünk van emellett van 

3 millió Ft felújítási keret is ez még kevés az óvoda-bölcsőde tervnek az alátámasztásához. 

Ezen munkálkodni kell ezt még alaposan ki kell dolgozni. Felkérte Hermann Imréné 

gazdálkodási főelőadót, hogy tegye meg kiegészítését a napirenddel kapcsolatban. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, ami már rendelkezésre áll innen kell 

kifizetni vízmű konkrét beruházás /bérleti díj, amit tavaly elvégzett munkálatok/. Be van 

építve a bérek módosítása. Az orvosi rendelő nagy beruházás maradt benn /tavaly is benne 

volt de nem valósult meg/. Tavaly óvoda kikerült, hivatal felújítás, sporttal kapcsolatos 

dolgok.  

 

Pintér Lajos polgármester kiegészítette a napirendet azzal, hogy számtalan más beruházás is 

lehetséges, egyrészt vannak a tavaly benyújtott LEADER pályázatok / Művelődési Ház 

felújítása, Konyha, Eszterházy tér idegenforgalmi fejlesztése, a Falunapra való 1 millió Ft-os 

pályázat/ szinte biztos, hogy nyerni fognak egyelőre nincs hírünk ezekről a pályázatokról. 

Emellett ott van a Magyar Falu program, önerő nélküli támogatásokat osztogatnak, ott is 

érdemes lenne majd pályáznunk. 
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Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó felvetette, hogy ezeknek a LEADER pályázatoknak 

amik be vannak adva van-e önereje, mert akkor azt a költségvetésbe be kell tervezni. 

 

Pintér Lajos polgármester válaszolt a felvetésre. Ezek a pályázatok általában 15 %-os 

önerővel működnek. 

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy az év végi megbízási díj mit takar? 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy a dolgozók év végi jutalmazását 

jelenti, ebből az összegből gazdálkodhat.  

 

Kállai István képviselő felvetette, hogy a Tűzoltó egyesület és a Polgárőr egyesület 

támogatását 50-50 ezer Ft-al megemelni, ha nem okozna költségvetési problémát. 300-300 

ezer Ft lenne a két szervezetnek a támogatása. A Polgárőrök nagyon sokat tevékenykednek a 

falu érdekében. Polgármester úr segítségével a Tűzoltók közhasznúak lettek /1 millió Ft 

pénzügyi bevételt kell elérni/. 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy a kimutatás szerint hajtó és kenőanyagra 1millió 610 

ezer Ft van betervezve. Ebbe beletartozik a fűnyírók, fűkaszák működéséhez szükséges 

üzemanyag ill. az autók használatához szükséges üzemanyag is. Az autók használatának 

dokumentálása hogyan történik, ennek van-e nyoma? 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a nyilvántartás szerinti használatbavétel működik. 

A Sportegyesületnél annyit módosítottak rajta, hogy a tavalyi évben őszi-tavaszi szezonra 

leosztva adták be az igényt. Így fogadtuk el. A kevés használat is visszakereshető. 

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy a kimutatás szerint a Sportkörnek 600 ezer Ft van 

betervezve. Kijönnek-e ebből az összegből, vagy ki kell-e egészíteni. Ezt ki kell dolgozni a 

következő ülésre /tankolás, egyéb tevékenységek stb./. 

 

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

 

3./ Javaslat önkormányzati kitüntető címek adományozására. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 
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Pintér Lajos polgármester elmondta, benne van a rendeletünkben, hogy minden év elején kell 

erről javaslatot tenni a Képviselő-testület felé. Jelenleg nem tud ilyen személyt, aki alkalmas 

lenne erre a kitüntető címre. Az iskola ill. az óvoda szülői szervezetének tagjai között kellene 

körülnézni. Falunapra elő kellene készíteni. Még egy dolog talán a falu szebbé tételénél ha 

van ilyen személy esetleg faluszépítő oklevéllel jutalmazni. 

 

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

 

 

4./ A Magyar Faluprogram pályázati lehetőségei és egyéb aktuális pályázatok. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy jelenleg pontos pályázati kiírás nincs. Orvosi 

rendelőnél lehet pályázni felújításra, berendezésre stb. /modernebb EKG készülék vásárlása/. 

Doktornőnek volt egy ötlete, hogy a jelenlegi rendelőben a hely szűkössége miatt a fogorvost 

és a védőnőt más helyre költöztetni. Akár a szomszédos /volt Takarékszövetkezet/ eladásánál 

résen lenni megvenni az épületet erre a célra. Szolgálati lakás program /ebbe beleférne akár az 

evangélikus lelkész lakásának rendbetétele/. A nemzeti és helyi identitástudat erősítése /ebben 

a programban meglévő közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása lehetséges/. 

Bölcsőde-óvoda program a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek /ebbe új 

bölcsődék megépítése ill. meglévő bölcsődék bővítése, átépítése, korszerűsítése, valamint 

tárgyi eszköz és berendezés fejlesztése/ foglalható bele. Óvoda vonatkozásában /támogatás új 

óvoda építésére, régi meglévő épület átalakítására, felújítására, férőhelybővítésre, eszközök és 

felszerelések beszerzésére, illetve óvodai játszóudvar kialakítására/ igényelhet támogatást a 

pályázó. Két hónap után finanszírozás. Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása és 

belterületi útfelújítás /csak anyagot adnak a többi az Önkormányzat feladata/. Ebbe a 

projektbe beleférne az Árpád út és a Rákóczi utca árok kibetonozása, illetve a Táncsics utca 

/nagyon rossz állapotban van/ aszfaltozása. Eszközfejlesztés közterület karbantartására 

/Önkormányzatok részére eszközök, munkagépek beszerzése/. 

 

Simon Ferenc képviselő felvetette, hogy mire a pályázatok megjelennek, addig a 

Takarékszövetkezet épületéről meg kellene tudni, hogy egyáltalán el kívánják-e adni és 

mennyiért. 
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Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy temetőfejlesztésre /előtető, kerítés stb./ is lehet 

pályázni. Ezen is el kellene gondolkodni. A hullaházra nagyon ráférne egy külső tatarozás, 

mellékhelyiség kialakítása. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy testvértelepülés pályázatra pályáztunk. Az 

iskolának átadtuk a tornateremmel kapcsolatos pályázatokat. Illegális hulladéklerakó /ezen el 

lehet gondolkodni/. Meg kell ragadni a Magyar Falu programon belül kiírt pályázati 

lehetőségeket, mivel itt nincs önerő. Civil szervezeteknek is lehet pályázni 200 ezer Ft-tól 3 

millió Ft-ig. 

 

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

 

5./ Az Önkormányzati szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

Varga Sándor jegyző elmondta szükségessé vált, hogy a rendeletből kivegyük az összegre 

való korlátozást és az évi két alkalommal történő segélyezési formát. Meglátjuk, hogy 

mennyire lesz ez megterhelő az Önkormányzatnak, ha úgy látjuk, visszaállítjuk az eredeti 

formát. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.29.) 

önkormányzati rendelete   

a szociális ellátásokról szóló  

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

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 

6./ Egyebek 

a) Épület ingatlan vásárlás megtárgyalása 
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Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Kégl Csaba a B&N Kft. ügyvezető igazgatója 

kereste meg azzal, hogy az Angela majorban mindjárt a bejáratnál van egy lakás, ami az ő 

tulajdonukban van. Ezt a lakást ingyen és bérmentve felajánlaná az Önkormányzat részére. 

Akár szociálisan rászoruló személyeknek is ki lehetne adni, de sajnos elég rossz állapotban 

van a lakás, fel kellen újítani /a tető is borzalmas állapotban van/. Ezt a felajánlást alaposan át 

kell gondolni, mielőtt döntünk. 

 

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

 

Képviselői felvetések 

 

Török Elek alpolgármester felvetette, hogy a téli időszakban jobban meg kellene szervezni a 

közintézmények előtt a járdák utak rendbetételét. Az idei télen is legtöbbet hétvégén esett a hó 

és sajnos számtalanszor a tűzoltóság emberei takarították le a járdákat. Erre jobban oda kell 

figyelni. 

 

 

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

bezárta. 

 

 

 

      Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 

 

 


