
1 

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/119-19/2019. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:         Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

október  

                     24-én 16 órakor megtartott alakuló üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Géringer Istvánné polgármester, Török Elek József, Homoki Péterné, Ferenci   

                         Andrea, Szteblák Lajos, Rózsa Gyula, Kállai István képviselők                       

                          

                         Varga Sándor jegyző 

                         Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

Meghívott vendégek: 

                         

                         Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                         Borbély Margit a Helyi Választási Bizottság elnöke 

                          

 

Géringer Istvánné köszöntötte a Képviselő-testületi ülés résztvevőit, és a megválasztott 

képviselőket. Megállapította, hogy a megválasztott Képviselő-testület határozatképes, mivel 

mind a 7 képviselő jelen van. 

Napirend előtt felkérte a Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a választások 

eredményét. 

 

Borbély Margit a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a testülettel, hogy a 2019. 

október 13-án lezajlott választások rendben folytak le. Rendellenességet, törvénytelenséget nem 

tapasztalt a bizottság. Bakonyszombathely választópolgárainak több mint 50%-a szavazott. 

Ismertette a megválasztott polgármester és a képviselők nevét, kapott szavazataik számát. 

A megválasztott polgármesternek és a képviselőknek gratulált, munkájukhoz jó egészséget és 

sok sikert kívánt. 
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Elmondta, hogy a megválasztott polgármesternek esküt kell tenni. Felkérte a polgármestert az 

eskü letételére.  

Géringer Istvánné polgármester letette az esküt és a megbízólevelet átvette. 

Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a megválasztott 

képviselőknek esküt kell tenniük. Felkérte a Képviselő-testület tagjait az eskü letételére.  

A képviselők esküt tettek és a megbízólevelet átvették. 

 

 Eskütételi okmányok a jegyzőkönyv mellé csatolva vannak. 

 

 Géringer Istvánné polgármester ezután javaslatot tett az ülés napirendjére.  

 

A határozathozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak 

szerint határozott: 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

73/2019. (X.24.) számú  Határozat 
 

 

1./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele.  

     Előadó: Géringer Istvánné  polgármester 

 

2./ a) A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása.  

      Előadó: alpolgármester 

 

      b) Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása.  

       Előadó: Géringer Istvánné polgármester  

 

      c) Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

       Előadó: Géringer Istvánné  polgármester  

 

3./ Bakonyszombathely Község Önkormányzata 14/2010. 

     (XI.29.) önkormányzati rendelete, SzMSz 3. sz. melléletének módosítása (bizottságok                

      személyi összetétele tekintetében)  

      Előadó: Géringer Istvánné polgármester 
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4./ A polgármester programjának ismertetése.  

     Előadó: Géringer Istvánné polgármester 

 

5./ Egyebek: 

     a./ Telekvásárlási kérelem Kovács Zoltán Bem utca. 

     b./ Tájékoztató bírósági eljárásról Kovács István Szabadság utca 5. 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele.  

     Esküvevő: Géringer Istvánné polgármester 

 

Géringer Istvánné polgármester ismertette, hogy a törvény szerint az alpolgármestert a 

polgármester javaslatára a képviselő-testület tagjai közül a Képviselő-testület választja meg 

minősített többséggel, titkos szavazással, zárt ülésen.  Titkos szavazásnál egy 3 tagú bizottság 

feladata a szavazatok megszámlálása. A 3 tagú bizottságba Homoki Péternét, Ferenci Andreát 

és Szteblák Lajost javasolta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal, tartózkodás és  

ellenszavazat  nélkül az alábbiak szerint határozott:  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

74/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ideiglenes  

szavazatszámláló bizottság tagjainak Homoki Péterné /elnök/, Ferenci Andrea és Szteblák 

Lajos képviselőket megválasztja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné 

 

Ezek után a polgármester javaslatot tett az alpolgármesterre Kállai István személyében. 
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A Képviselő-testület az elhangzottak után az alpolgármester személyére más javaslatot nem 

tett, egyhangú igennel egyetértett azzal, hogy a szavazólapra társadalmi megbízatású 

alpolgármester jelöltként Kállai István neve kerüljön.  

 

Az érintett személy a nyilvános üléshez hozzájárult. 

 

  

A titkos szavazás megtörténte után a bizottság elnöke Homoki Péterné ismertette a szavazás 

eredményét, mely szerint a leadott szavazatok száma 7, mindegyik érvényes, ebből 7 igen 

szavazat.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak 

szerint határozott: 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

75/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete társadalmi megbízatású  

alpolgármesternek Kállai Istvánt megválasztotta. 

 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

                    

A megválasztott alpolgármester a polgármester előtt letette az esküt és átvette a 

megbízólevelet. 

Eskütételi okmány a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

1./Alpolgármester megválasztása napirend mellékelve jegyzőkönyv szerint. 

 

2./ a) A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása.  

      Előadó: Kállai István alpolgármester 

 

Géringer Istvánné polgármester hozzájárult a nyílt ülés tartásához. 

 

Kállai István alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy adott település lélekszámához 

viszonyítva törvényileg szabályozták be a polgármester bérét és költségtérítését. 
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Varga Sándor jegyző a továbbiakban elmondta, hogy Bakonyszombathely tekintetében a 

polgármesteri illetmény 398.900,- Ft, valamint 59.800 Ft havi költségtérítés átalány illeti meg 

a polgármestert. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott:  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

76/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megválasztott polgármester 

illetményét 2019. október 13-tól 398.900,- Ft-ban, költségtérítését 59.800,- Ft-ban állapítja 

meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kállai István alpolgármester 

 

 

 b) Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása.  

     Előadó: Géringer Istvánné polgármester  

 

Kállai István alpolgármester hozzájárult a nyílt ülés tartásához. 

Géringer Istvánné polgármester javasolta, hogy az alpolgármester tiszteletdíja és 

költségtérítése az előző ciklus szerint legyen megállapítva, melynek összege havi bruttó 150 

ezer Ft és az ehhez járó költségtérítés bruttó 22.500 Ft. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 

tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

77/2019. (X.24.) számú Határozat 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 24-től 150.000,- Ft-ban, költségtérítését 22.500,- 

Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

 

      c) Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

       Előadó: Géringer Istvánné  polgármester 

 

Géringer Istvánné polgármester javasolta, hogy a képviselők tiszteletdíja az előző ciklus 

szerint legyen megállapítva, melynek összege havi bruttó 40 ezer Ft, bizottsági tagoknak 45 

ezer Ft, függetlenül a bizottságok számától.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

78/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megválasztott képviselők 

tiszteletdíját havi 40.000,- Ft-ban, a bizottsági tagok tiszteletdíját havi 45.000,- Ft-ban 

állapítja meg függetlenül a bizottságok számától. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

 

 

3./ Bakonyszombathely Község Önkormányzata 14/2010. 

     (XI.29.) önkormányzati rendelete, SzMSz 3. sz. melléletének módosítása (bizottságok                

      személyi összetétele tekintetében)  

      Előadó: Géringer Istvánné polgármester 
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Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy eddig is három bizottság tevékenykedett a 

településen, Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Ezt a formát szeretné megtartani 

Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tekintetében. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak 

javasolta Török Elek József,  Szteblák Lajos, Rózsa Gyula képviselőket, kültagként 

Pohlmüller Imre helyi lakost. Szeretné egyenként megválasztatni a tisztségviselőket. 

 

Az érintett személyek hozzájárultak a nyílt ülésen történő szavazáshoz. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 

tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

79/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének Török Elek Józsefet megválasztotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet, hogy ebben az esetben ( választás) nem kell 

bejelenteni az érintettséget, tehát mindenki teljes saját jogán szavazhat, saját személyét is 

érinti a döntés. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

80/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság tagjának Szteblák Lajost megválasztotta. 
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Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

81/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság tagjának Rózsa Gyulát megválasztotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

82/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság kültagjának Pohlmüller Imre helyi lakost megválasztotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

Géringer Istvánné polgármester a Szociális Bizottság tagjainak javasolta Homoki Péterné, 

Ferenci Andrea, Szteblák Lajos képviselőket, kültagként Csesznekiné Varga Márta és Spirk 

Lajosné helyi lakosokat. Szeretné egyenként megválasztatni a tisztségviselőket. 
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Az érintett személyek hozzájárultak a nyílt ülésen történő szavazáshoz. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

83/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 

elnökének Homoki Péternét megválasztotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

84/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának 

Ferenci Andreát megválasztotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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85/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának 

Szteblák Lajost megválasztotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

86/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 

kültagjának Csesznekiné Varga Márta helyi lakost megválasztotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

87/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 

kültagjának Spirk Lajosné helyi lakost megválasztotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 
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Géringer Istvánné polgármester javasolta az SZMSZ 3. sz. mellékletének kiegészítését az 

alábbival. Bakonyszombathely Község Önkormányzat képviselő-testületének nevében a 

mindenkori polgármester a társulási tanács tagja. Mindezekre tekintettel javasolta az SZMSZ 

3-as sz. mellékletének tervezetét elfogadni. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ 3-as sz. 

mellékletének kiegészítését elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

4./ A polgármester programjának ismertetése.  

     Előadó: Géringer Istvánné polgármester 

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy a mai alakuló ülést követően kezdetét veszi a 

2019-2024-ig tartó Önkormányzati ciklus időszaka. A helyi választási eredmények alapján 

Bakonyszombathelyen a választásra jogosult polgárok több mint 50 %-a élt állampolgári 

jogával és szavazott arról, hogy kinek a kezébe adja a döntések jogát. Hat képviselő társával 

együtt abban a megtiszteltetésben részesült, hogy átélhette a győzelem és a siker pillanatát. 

Bizalmat elnyerni nem csak megtiszteltetés, de egyben felelősség is a közösség előtt. A 

polgármesterség egy olyan hivatás, melynek gondjait a ciklus minden napján viselni kell, a 

vezetés terhét és felelősségét letenni egyetlen percre sem lehet. Ezért nagyon fontos, hogy a 

polgármester mellett egy olyan képviselő-testület álljon, akik felkészülten és egyéni 

érdekeiket félretéve tudjanak döntéseket hozni. Olyan képviselő-testületi munkára van 

szükség, melynek alapja a partneri együttműködés, a nyíltság, a bizalom és a diszkréció. Csak 

akkor lehet sikeres a település, ha annak vezetése és lakossága egységesen arra törekszik 
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egyetértésben, emberhez méltóan, személyeskedéstől mentesen az építő kritikákat 

meghallgatva és mérlegelve tud döntéseket hozni és jövőt építeni magának. Az öröm és 

sikerérzést követően mindenkinek megkezdődik a cselekvő összefogás időszaka. Kezdődik a 

megfeszített munka, hiszen nagy feladatok előtt állunk. Sokszor lesz embert próbáló 

pillanatunk, de Bakonyszombathely polgárainak mindig érezniük kell, hogy értük vagyunk és 

megszolgáljuk a belénk vetett bizalmat. Aki irányít az gyakran inkább csak dirigál. Aki vezet 

az viszont élen jár. Élen jár a munkával, élen jár a jó példával. Egy közösségnek nem 

irányítókra, hanem vezetőkre van szüksége. Legyünk jó vezetői településünknek. A nehéz 

pillanatokban sem feledkezzünk meg az imént tett eskünkről. A ciklus nyitásakor a 

Képviselő-testület gazdasági programot alkot. A gazdasági program elfogadását javasolta 

2020. január 31-ig. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

89/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a ciklusra szóló gazdasági programot alkossa meg és azt azt 2020. január 

31-ig terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy van egy kötelezettsége a testületnek, mégpedig a 

vagyonnyilatkozat benyújtása. Mindenki kapott egy olyan nyilatkozatot, amin bevallja, hogy 

kik azok a közös háztartásban élők, akik szintén vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek. Ezt a 

választást követően /a jogerőre emelkedést követően/ 30 napon belül kell megtenni. 

Amennyiben nem történik meg, abban az esetben a képviselő nem gyakorolhatja jogát, ill. 

nem részesülhet tiszteletdíjban. A képviselők vagyonnyilatkozata teljes mértékben nyílt, tehát 

nem zártan kell kezelni, bárki betekinthet, ugyanakkor a hozzátartozóé teljesen titkos 

kezelésben zárt rendszerben történik. Felbontani csak az említett Ügyrendi és Pénzügyi 

Bizottság teheti meg, ha azt valaki kéri és kezdeményezi. A másik kötelezettség a köztartozás 
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mentes igazolás benyújtása. Be kell jelentkezni a nyilvántartásba, ugyanis csak azt veszik fel a 

NAV-on keresztül, akinek nincs semmilyen köztartozása. Amikor nemleges a listára felkerül 

és ennek a listának a nyilvántartásba való szerepléséről kell hozni igazolást 30 napon belül 

/szintén be kell nyújtani a testület felé/. Ennek az igazolásnak a hiánya eredményezheti a 

képviselő-testületi tagság megszűnését is testületi döntés alapján. Akinek ez megvolt csak 

annyit kell tennie, hogy aktualizálja és kinyomtatja a nemlegest, ha nincs, akkor fel kell 

jelentkezni és az igazolást behozni a bizottság elé, aki ezt elbírálja és legkésőbb decemberben 

lezárja. Minden év január 31-ig kell a polgármesternek és a képviselőknek 

vagyonnyilatkozatot tenni. 

 

5./ Egyebek: 

     a./ Telekvásárlási kérelem Kovács Zoltán Bem utca. 

 

Géringer Istvánné polgármester ismertette a testülettel, hogy Kovács Zoltán Bem utcai lakos 

kérelmet adott be, miszerint az Önkormányzat tulajdonában lévő 1050 hrsz-ú telket meg 

szeretné vásárolni építési célra /ez közvetlen a szomszédságában lévő telek/. Az 

Önkormányzat erre a telekre évekkel ezelőtt játszóteret szeretett volna kialakítani. Németh 

András Eszterházy utcai lakos 5 évvel ezelőtt kérte ezt a telket, akkor nem adta el neki az 

Önkormányzat. Úgy lenne tisztességes, hogy előbb őt megkérdezni a szándékáról, utána pedig 

a leendő érdeklődővel tárgyalni.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 

tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

90/2019. (X.24.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Bakonyszombathely 1050 hrsz-ú telken játszótér építési szándékát elveti. A telket a jövőben 

megpróbálja értékesíteni. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 
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b./ Tájékoztató bírósági eljárásról /Kovács István Szabadság utca 5./ 

 

Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a komáromi Járásbíróságtól 

megkaptuk a végzést, miszerint Kovács úr nem tud megküzdeni a porral, ami a háztetőre 

letelepedik. 45 napon belül válaszolnunk kell, ugyanis az Önkormányzat részéről elhangzott 

egy olyan ígéret a bíróságon, hogy a tető jobb oldala le lesz mosva. Nekünk választ kell 

adnunk, hogy teljesítjük, vagy pedig elutasítjuk a felperes kérését. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy 3-4 éve megy a vita, kezdődött II. fokon. Odáig fajult, 

hogy az út porosodik, ezért kéri, hogy a tetőt mossuk le. Először hozzá fordult, mint 

jegyzőhöz birtokvédelmet kérni, mivel összeférhetetlenség volt, ezért az ügy átkerült 

Kisbérre, ők átjárták, ezt a kérdést elvetették. Onnan átkerült a komáromi Városi Bírósághoz 

ez a birtokvédelem fellebbezésének útja. Volt több tárgyalás, ebben már benne volt az út 

kérdése is /szüntessük meg, milyen módszerrel, alakítsuk át, szilárd útburkolat stb./ végződött 

a tető lemosásával, mert porolódik az út végett. Ez a bírósági eljárás meg lett szüntetve 

/értelmetlen volt/ nem tudtunk megegyezni. A bíróság lezárta, amit a felperes Kovács úr el is 

fogadott. Ez kb. másfél éve történt. Újabb keresetet nyújtott be, miszerint több megkeresése 

volt a polgármester és a jegyző fele. A tető lemosási igényét továbbra is fenntartja, hogy ezt 

tegye meg az Önkormányzat. Ismételten bíróságra adta és kérte, hogy rendelje el a bíróság az 

Önkormányzat részére a tető lemosását. Az a lényeg és a kérdés, hogy ennek a keresetlevél 

kérelmének az Önkormányzat eleget tesz-e, avagy sem. Amennyiben úgy gondolja a testület, 

hogy ezt a kérést nem tudja teljesíteni és elutasítja, akkor felhatalmazza a polgármestert, hogy 

ezt az elutasító ellenkeresetlevelet fogalmazza meg és nyújtsa be a bírósághoz határidőn belül. 

Amennyiben úgy dönt, hogy a tetőt lemosatja, akkor a módszert megállapítva, megkeresve a 

bírósági keresetnek helyt ad a testület. Természetes jelenség, hogy a por száll. Nem 

természetellenes cselekedet, hogy az Önkormányzat ott utat üzemeltet. Fekvőrendőrrel le van 

lassítva a forgalom. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

91/2019. (X.24.) számú Határozat 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács István felperes 

kérését elutasítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a keresetlevél benyújtására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

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

bezárta. 

 

                                                                 

 

 

 

                                                                 Kmf. 

 

 

                       Géringer Istvánné Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


