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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-7/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

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

Jelen vannak: Pintér Lajos polgármester, Homoki Péterné, Ferenci Andrea, Simon 

Ferenc, Kállai István, Szteblák Lajos 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 a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Paksi József Polgárőrség elnöke 

Halominé Dombi Krisztina Bakonyszombathelyért Alapítvány elnöke 

                            Tóth Sándor Sportegyesület elnöke 

                            Pappné Jakab Lívia adóügyi főmunkatárs 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

  

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

Bozori Zsuzsannaa  kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Tóth Sándor Sportegyesület elnöke 

                            Török Elek József alpolgármester 

 

  

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 a bérleti jogdíj meghatározása, b./ pontjához 

adatvédelmi rendszer kialakítására árajánlat, c./ pontjához főépítész alkalmazása 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 

20/2019. (III.25.) 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./ Tájékoztató a bakonyszombathelyi jogi személyiségű civil szervezetek tevékenységéről. 

 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

 

3./ Beszámoló az adózási tevékenységről. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

4./ Pályázati folyamatok, Bakonyszombathely község 2019 évi pályázatai.  

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Egyebek 

a) Bérleti jogdíj meghatározása. 

b) Adatvédelmi rendszer kialakítására árajánlat. 

c) Főépítész alkalmazása. 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 
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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 írásos anyagot nem kívánja különösebben 

kiegészíteni, a hétvégi bajnoki futballmérkőzést 3-2 arányban Bakonyszombathely nyerte. A 

hétvégén a Syncron együttes szervezésében bál volt a településen, melynek bevételét az óvoda 

javára ajánlották fel. 

 

Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy a március 15-i koszorúzásnál ismét csak a földön 

tudták a koszorúkat elhelyezni, pár kampót kellene kihelyezni és akkor fel lehetne őket 

akasztani. A főtéren a magyar és az uniós zászlókat le kellene cserélni, mert nagyon kopottak. 

A szemétszedési akciókat a jövőben jobban össze kellene hangolni, megbeszélni /iskolások, 

ill. a hétvégén a polgárőrök is szedték a szemetet/. Március közepén a helyi vállalkozókkal 

volt egy megbeszélés, ezen a Képviselő-testület tagjai nem vettek részt. Nagyon jól sikerült a 

hétvégi bál, jól szervezett, nemes célért /óvoda javára/ a lebonyolítás nagyon gördülékenyen 

zajlott. 

 

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: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2019. (III.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./ Tájékoztató a bakonyszombathelyi jogi személyiségű civil szervezetek tevékenységéről. 

 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 
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a,) Általános Iskolai Alapítvány beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester felkérte az alapítvány elnökét Pintérné Ballabás Mártát, ha van 

kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatban azt tegye meg. 

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója néhány gondolattal 

egészítette ki írásos beszámolóját. Elmondta, hogy az EFOP-os pályázatnak 

köszönhetőentudták támogatni a március 15-i Népművészeti fesztivált és a Langallik 

együttest is. A május 2-i gyermeknapot szintén ennek keretében tudják támogatni, az egész 

iskolát elviszik a budapesti Nagycirkuszba egy előadásra. Május 3-án a kastélyparkban a 

Kaláka együttes ad koncertet, illetve május 25-én a Kormorán együttest hallgathatjuk meg 

szintén a kastélyparkban /ezekneka koncerteknek a finanszírozására is az EFOP-os pályázat 

ad lehetőséget/.A hangosítását szintén pályázati pénzből oldják meg. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a korábban megépült tornacsarnoknál állandó 

gondot jelent a tornacsarnok hatalmas terme. Jó lenne, ha le lehetne választani. Ennek a 

költségét megpróbáljuk Önkormányzati segítséggel megvalósítani. A szertár pedig kicsinek 

bizonyult, nehézkes a sokfajta sporteszköz elhelyezése. 

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója elmondta, ők is 

gondoltak arra, hogy egy külön épületet alakítanak ki erre a célra /akár egy kis faépület/. 

Kerékpárak, sátrak, /ezeket a közeljövőben fogják megvásárolni/ tornaeszközökezeknek elég 

nagy hely szükséges.A közelgő kirándulásokat, Benedek Elek napot ugyancsak az EFOP-os 

pályázatból kívánják finanszírozni, így megkímélik az Alapítványt ennek költségeitől. Az 

Alapítvány számlájára az alsós és felsős fiúmosdókra sokat költöttek, illetve az iskolának 

székeket vásároltak, ami megint jelentős összeget vitt el. 

 

Pintér Lajos polgármester megköszönte az alapítvány munkáját, sok sikert kívánt további 

munkájukhoz. 

 

b.) Bakonyszombathelyért Alapítvány beszámolója. 
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Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester felkérte az alapítvány elnökét Halominé Dombi Krisztinát, ha van 

kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatban azt tegye meg. 

 

Halominé Dombi Krisztina a Bakonyszombathelyért Alapítvány elnöke elmondta, hogy most 

alakultak, ez egy teljesen új csapat nagy lelkesedéssel.  Amit írásban is beadtak, hogy mit 

szeretnének továbbvinni ezeket a programokat mindenképpen szeretnék megvalósítani. 

Karácsonykor magánemberként volt egy megmozdulásuk „Angyalkommandó” néven, ezt a 

későbbiek folyamán az Alapítványba is szeretnék bevinni. Húsvétra szeretnék ezt tovább 

vinni „Nyuszikommandó” néven. Rászoruló embereket támogatnak ezzel a 

kezdeményezéssel, akár egy tál meleg étellel, akár egy kis ajándékkal néhány jó szóval. Ők is 

terveznek szemétszedési akciót indítani a későbbiekben. Terveik között szerepel még 

kulturális programok rendezése, szervezése is. Jelenleg még az ügyvédnőnél vannak a 

papírok, addig érdemben nem tudnak előrébb lépni.  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a napokban a Megyei Iparkamarától jött ki hozzánk 

két hölgy, a nők esélyegyenlőségét próbálják elősegíteni. A Bakonyszombathelyért 

Alapítvány is bekapcsolódhatna ebbe az EFOP-os pályázatba.Különböző programokat hoznak 

ki, amiben kézműves foglalkozásokat, tanfolyamokat tartanak. Április 13-án jönnek ki 

hozzánk előszőr egy ismerkedési délelőttre. Számít mindkét Alapítvány közreműködésére 

ezzel kapcsolatban. 

 

Pintér Lajos polgármester sok sikert kívánt az egyesület munkájához. 

 

c.) Polgárőr Egyesület beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester felkérte a Polgárőr Egyesület elnökét Paksi Józsefet, ha van 

kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatban azt tegye meg. 

 

Paksi József a Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hogy a polgárőr helységet hivatalosan be 

kellene jelenteni tartós használatra /pályázatokhoz van erre szükség/, ebben kérné az 

Önkormányzat támogatását. A falunapi rendezvényt közösen a tűzoltósággal tudnák 
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biztosítani. A polgárőrség rendezői feladatot nem láthat el, az Önkormányzatnak kell 

megnevezni a felelős személyt, úgy már biztosíthatják ennek a végrehajtását /ez a 

szabályzatba le van írva/. Sajnos személyesen nem tud részt venni a falunap biztosításában 

műtét miatt. A polgárőrségnek nyújtott támogatás kifizetésének határideje április 1, illetve 

szeptember 1. Ennek a határidőnek a betartása fontos lenne számukra. 

 

Ferenci Andrea képviselő elmondta, hogyegy közösségi oldalon negatív kommentet kapott a 

polgárőrség. Úgy gondolja, hogy büszkék lehetünk rájuk. Igazi megszervezett csapat. Minden 

rendezvény alkalmával számíthatunk rájuk. Szemétszedési akciót indítottak a napokban  

ilyenkor jobban össze kellene fogni, a falu lakosságát még jobban bevonni ebbe a 

kezdeményezésbe. 

 

Pintér Lajos polgármester sok sikert kívánt az egyesület munkájához. 

 

d.) Tűzoltó Egyesület beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester felkérte a Tűzoltó Egyesület elnökét Kállai Istvánt, ha van 

kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatban azt tegye meg. 

 

Kállai István a Tűzoltó Egyesület elnöke pár gondolattal egészítette ki írásos 

beszámolóját.Néhány esetben közérdekű munkákat végeztek, az Önkormányzatnál 

besegítettek az öntözésbe a kertészetnél, illetve a téli hóeltakarításból is aktívan kivették a 

részüket. 6 m
3
 víz kellett az Eszterházy téren a virágok locsolásához. A Közösségi Ház 

lakhatóvá tételéhez kérné az Önkormányzat segítségét /térkövezés, járólapozás, cserépkályha 

rakás stb./. A vasárnap délutáni tüzelést a faluban be kellene szüntetni, ezt rendeletben kellene 

szabályozni. 

 

Ferenci Andrea képviselő köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak, Halominé Dombi Krisztinának, 

Homoki Péternének a nyári tábor lebonyolításában való aktív részvételért. 

 

Pintér Lajos polgármester jó egészséget kívánt az egyesület munkájához. 
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e.) Sportegyesület beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, sajnos Tóth Sándor a Sportegyesület elnöke 

egészségügyi okokra hivatkozva nem tudott az ülésen megjelenni. Felkérte a képviselőket, 

hogy tegyék meg szóbeli kiegészítésüket a napirenddel kapcsolatban. 

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, úgy látja, hogy az utánpótlás nevelés megrekedt. Erre 

régebben jobban odafigyelt a Sportegyesület elnöke is. Ezzel kapcsolatban ki kell találni 

valamit /akár pénzügyi támogatás is/. Sokat költöttünk fejlesztésekre /eredményjelző, lelátó 

stb./ jó lenne, ha ez az erőfeszítés nem lenne hiábavaló. A beszámolóban olvasott középtávú 

tervekről, ezt alaposan át kell gondolni, illetve a személyi feltételek javításáról is. Biztosan 

lenne a faluban hozzáértő, gyerekszerető ember, aki felvállalná ezt. Ilyen irányba kellene 

keresgélni és megoldást találni.  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, ők is látják a vezetőséggel, hogy mi a probléma. 

Utánpótlás tekintetében az elsődleges a bakonyszombathelyi tartalék csapat. 2. helyen áll az 

egész járásban. Ifjúsági csapat működik. U10-11-12 csapat ez is működik. Az U7-9 itt vannak 

gondok /Kempf Anti vitte eddig, de felmondta a foglalkoztatást, helyette nem találtunk mást/. 

Itt valóban nagy a probléma. Bajnokság már beindult, elég nehéz utólag indítani csapatot. 

Voltak tárgyalni a sportelnökkel az iskolában is ebben a kérdésben. Az anyagi feltételek 

adottak, csak sajnos nincs olyan személy, akinek a megfelelő képzettsége meglenne erre a 

feladatra.  

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, ő is úgy látja, hogy a Sportegyesület nem tudja felvállalni 

ezt az egész utánpótlás és versenysportot. Úgy működik, hogy van egy felnőtt csapat, ill. 

tartalék csapat /ebben vannak idősebb játékosok is/. Tizenévesek háttérbe vannak szorítva. Az 

lenne a cél, hogy minél többen itt helyben tudjanak focizni. Tehetséges fiataljaink közül sokan 

elmennek vidékre. A Labdarúgó Szövetség versenyprogramja is helytelen. Költjük a pénzt 

pályára, környezetre és a végén majd nem lesz csapatunk. Ami lehetőségünk van, azt ki kell 

használni.  

 

Ferenci Andrea képviselő a pénzügyi beszámolót hiányolta. A többi szervezetnél ez jobban 

megmutatkozott. 
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Pintér Lajos polgármester sok erőt, kitartást kívánt a Sportegyesület munkájához. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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 

22/2019. (III.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

Iskolai Alapítvány, 

Bakonyszombathelyért Alapítvány, 

Polgárőr Egyesület,  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  

Sportegyesület beszámolóit a tevékenységükről. További kitartó munkát kíván a 

tevékenységhez! 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

3./ Beszámoló az adózási tevékenységről. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta minden évben az adózási tevékenységről beszámoló készül ez 

az idei évben is a Képviselő-testület elé került. Bemutatja részleteiben a helyi adózási 

tevékenységet. Jelentős bevétel származik a helyi adókból. A beszámolóban kitértünk 

mindenre, várjuk a kérdéseket, véleményeket. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy nagyon részletes, alaposan kidolgozott tájékoztatót 

kaptunk. Bakonyszombathely község adózási tevékenységéről minden benne van. Örömteli, 
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hogy a hátralékoknál kisebb összegek vannak. Korrekt dolognak tartja, hogy mielőtt 

megbírságolnák a nem fizetőket, felszólítják őket. Ez nem minden településen működik így. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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 

23/2019. (III.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi adózási 

tevékenységről szóló részletes beszámolót. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

 

4./ Pályázati folyamatok, Bakonyszombathely község 2019 évi pályázatai.  

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu programban ebben az évben csak 

egy dologra lehet pályázni /10 millió Ft/. Ezzel kapcsolatban járt Czunyiné Dr. Bertalan Judit 

képviselő asszonynál Komáromban, hogy melyik pályázatot választjuk a közismert 

programok közül. Pályázatok közül hármat ragadott ki, az orvosi rendelő pályázattal kezdte 

/Takarékszövetkezet épületének megvásárlása ebben a pályázatban nincs benne / csak új 

építésére lehet felhasználni. A következő a Nemzeti Identitás pályázat. Ebben a pályázatban a 

Művelődési Ház tetőfelújítására szeretnénk pályázni, illetve valakit foglalkoztatni is 

kívánnánk. Erre kellene koncentrálni, itt van a legtöbb esélyünk. Óvoda-bölcsőde 

programunkat a Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, a Pénzügyminisztérium 

is jóváhagyta, már csak az írásbeli dokumentációt várjuk /240 milliós pályázat/.Belterületi 

útfelújításra /Dózsa ill. Táncsics utca/ illetve eszközbeszerzésre /markoló, traktor/ szeretnénk 

még pályázni /ezekre a pályázatokra nagyon sokan jelentkeztek/.Ezek a pályázatok a BM 

pályázatoknál is megjelennek, talán nagyobb eséllyel tudnánk rájuk pályázni. A képviselő 

asszony CzunyinéDr Bertalan Judit bevezető beszédét azzal vezette fel, hogy kedvező 
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helyzetben van Bakonyszombathely, hisz a Kisbér-Bakonyszombathely közti útfelújítás 

három lépcsőben megtörténik, az első még az idén elindul. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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 

24/2019. (III.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Nemzeti Identitástudat pályázatnál a Művelődési Ház tetőfelújítására pályázzunk, ennek 

összefüggésében a másik két célterületet pályázzuk meg. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

5./ Egyebek 

a) Bérleti jogdíj meghatározása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Varga Irén volt rédei lakos szeretné bérbe venni a 

Bakonyszombathely, Árpád út 24. /régi gumis műhely/ Önkormányzati ingatlant autószervíz 

ill. autóápolási tevékenység céljából. Ez a dolog a februári Képviselő-testületi ülésen is 

napirenden volt, döntés is született. Varga Irén a 60 ezer Ft/hó bérleti díjat nem tudja vállalni, 

30 ezer Ft/hó-ragondolt + rezsi.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

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 

25/2019. (III.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2019.(II.25.) számú 

határozatát visszavonja,Varga Irén győri lakosnak bérbe adja a Bakonyszombathely, Árpád út 
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24. /volt gumiszervíz épülete/ szám alatti ingatlant április 1-től 30 ezer Ft/hó bruttó összegért 

+ rezsi, előre három hónap kaukciót kér. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

b) Adatvédelmi rendszer kialakítására árajánlat. 

Varga Sándor jegyző elmondta, 2018. május 25-én életbe lépett a törvény kötelező kiépíteni 

az adatvédelmi rendszert, amihez kimondottan csak adatvédelmi képesítéssel rendelkező 

személyt lehet alkalmazni. Volt egy előzetes tárgyalás a négy polgármesterrel, /jegyzők/ jött a 

László Gábor /adatvédelmi képesítéssel rendelkezik/ ő egy adatvédelmi jogászt is hozott 

magával /aki direkt erre van képezve/. Az interneten rengeteg árajánlat érkezett ezzel 

kapcsolatosan és úgy gondoltuk, hogy mivel kisbéri, közel van, alapos a munkája őt bíznánk 

meg ezzel a feladattal. Kedvezményes árajánlatot adott lebontva minden településre, fölmért 

mindent, amit lehetett. Rengeteg adategyeztetés történt már és folyik is még továbbra is. 

Lassan eltelik egy év fognak jönni ellenőrizni, ha nem lesz meg a rendszer kiépítése, komoly 

bírságra számíthatunk. Az adatvédelmi törvény tekintetében nem mindegy, hogy ezt a 

rengeteg adatot milyen körülmények között tároljuk, milyen szabályok mentén kezeljük. 

Különösen fontos a kamerák kérdése az /útkereszteződés, iskola, hivatal stb./ ezeket mind 

összefoglalja. Ez az egész tevékenység nem csak az Önkormányzatra terjed ki, hanem az 

összes intézményre /védőnő, óvoda/. Súr község már elfogadta, javasolja, hogy fogadjuk el mi 

is. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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 

26/2019. (III.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adatvédelmi rendszer 

kiépítésével László Gábort bízza meg. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 
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c) Főépítész alkalmazása. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a januári Képviselő-testületi ülésen Babos István 

főépítész úr részletesen beszámolt a főépítészi tevékenységéről. Továbbra sem gondolja, hogy 

egy ilyen kis településen mint Bakonyszombathely, szükség lenne főépítész alkalmazására. Ez 

a dolog pár alkalommal napirenden volt, igazából döntés nem született.  

 

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

 

 

Képviselői felvetések 

 

Kállai István képviselő felvetette, hogy a temetőben a harangkötele elszakadt, azt ki kell 

cserélni. Az iskolánál a gázcsonkot /ez a dolog már többször szóba került/ leszerelni. Baross 

Gábor utca végén áteresz és árok kialakítása /ez is már többször napirenden volt/. A Dózsa 

utca végén abbamaradt az aszfaltozás ezt meg kellene tenni, nagyon nagy gödrök vannak. Két 

közkutat elhelyezni a főutcán a településen átutazó főleg kerékpárosokra gondolva 

/megpihennek, szomjukat csillapítják/. 

 

Szteblák Lajos képviselő egy észrevételt tett, mégpedig, hogy az iskola előtt az út mellett kb. 

40 cm mély gödör tátong, ezt sürgősen be kellene tömíteni /nagyon nehéz észrevenni, 

rendkívül balesetveszélyes/. 

 

Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy legalább évente egyszer lehetne a településen 

lomtalanítást szervezni /régebben is volt/, lehet, hogy kevesebb lenne az illegálisan elhelyezett 

szemét. A szomszédos településen az autógumit is begyűjtik, ezzel is megelőzve azok 

közterületen való szétszórását. Mi is csatlakozhatnánk ehhez a kezdeményezéshez. A 

Művelődési Házban megtörtént a székek lecserélése, a régi székeken a huzatot le lehetne 

cserélni, nagyon kopottak.  Ezek a székek stabilak, kár lenne eldobni őket. A jövőbenha 

küldünk ki plakátokat a faluba elég lenne kisebb méretben is kinyomtatni papírspórolás 

szempontjából. 
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Simon Ferenc képviselő észrevételezte, hogy a Bem utca és a Damjanich utca közti 

bekötőútnál 6-7 zsák szemétvan lerakva már hetek óta. A Bakonyszolg. KFT-vel meg kellene 

beszélni, hogy a következő szemétszállítás alkalmával ezeket a zsákokat szállítsák el. 

 

 

 

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

bezárta. 

 

 

 

 Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 

 

 


