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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/133-4/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

 február 24-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Géringer Istvánné polgármester, Kállai István alpolgármester, Homoki 

Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Rózsa Gyula, Török Elek József 

képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

 Pohlmüller Imre Pénzügyi Bizottsági kültag 

 Csesznekiné Varga Márta Szociális Bizottsági kültag 

                            Spirk Lajosné Szociális Bizottsági kültag 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó 

                             

                            

Bejelentéssel távol maradt: 

  

                            Csesznekiné Varga Márta Szociális Bizottsági kültag 

                            Spirk Lajosné Szociális Bizottsági kültag 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

  

 

Géringer Istvánné 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 2020. évi falunap előkészítése, 

b.) pontjához erdőtelepítési lehetőség napirend. 
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Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szociális bizottságba 

megválasztott kültagok Spirk Lajosné és Csesznekiné Varga Márta még nem tették le az 

esküt. 

Felkérte Spirk Lajosné és Csesznekiné Varga Márta Szociális bizottsági kültagokat az eskü 

letételére. 

Spirk Lajosné és Csesznekiné Varga Márta letették az esküt és a megbízólevelet átvették. 

Az eskütételi okmány a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

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 

10/2020. (II.24.) 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: Géringer Istvánné polgármester 

 

2./ A 2020. évi költségvetési terv tárgyalása. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

3./ Ciklus gazdasági programja. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

4./ Rendezvényterv 2020. évre. 
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Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

5./ Egyebek 

  a.) A 2020. évi falunap előkészítése. 

  b.) Erdőtelepítési lehetőség. 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

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

     fontosabb intézkedésekről. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

    Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy pár gondolattal egészítené ki írásos 

beszámolóját. Megtörtént a tartozások begyűjtésének megkezdése a kintlévő étkezési díjak 

tekintetében /közel 1 millió Ft/. Kiküldtük az ügyvéd által írt felszólítólevelet. Egy 

bakonyszombathelyi lakos fizette be eddig a teljes összeget, amivel tartozott a többiről 

egyenlőre nincs tudomásunk. A tűzoltószertárral kapcsolatban történt egy szerződéskötés 

Varga Irén vállalkozóval. Azóta, hogy ő ezt az épületet bérbe vette /azon kívül, hogy a 3 havi 

kauciót kifizette/ nem történt semmi semmit nem fizetett és nem is jelentkezett. Neki is 

kiküldtük, hogy rendezze a tartozását, valamint értesítettük, hogy az Önkormányzat meg 

kívánja vele szüntetni a szerződést. Erre még a mai napig semmiféle válasz nem érkezett. A 

Polgárőrség záró közgyűlésén vett részt szombat este. Sokan keresték meg személyes 

problémáikkal is. A műfüves pályával kapcsolatban volt egy észrevétel, hogy késő este 10 

órakor még ég a villany, rugdalják a labdát, zajonganak, nem lehet pihenni. Kóbor kutyák 

miatt is sokan tettek panaszt. Nagyon el vannak szaporodva a településen. Az óvodával 

kapcsolatban Kiss László Úr végzett a tervek módosításával. Az engedélyek beszerzése fog 

megtörténni. Ő lejárja a hatóságokat. Sajnos egy átalakulás közepén vagyunk /március 1-től 

megszűnik a kisbéri építési hatóság/. Kérelmünket március 6-ával beadjuk gyorsított eljárással, 

reméljük minél előbb ki tudjuk írni a 3. közbeszerzést. Az előző tervhez képest annyi 

változtatást eszközöltünk, hogy a magas épületnél a magasságot csökkentettük /ezzel jelentős 

költségeket takarítottunk meg/, illetve a pincehelyiséget megszüntettük, felhoztuk a kazánt az 
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épületbe /ezzel is jelentős összeget tudtunk megtakarítani/. A mai napon kaptuk meg az 

információt a közmunkaprogrammal kapcsolatban, a létszám jelen pillanatban marad 23 fő. A 

holnapi nap folyamán fog erről tájékoztatást adni az érintetteknek.  

 

Török Elek képviselő a lebontott buszmegállóval kapcsolatban felvetette 

, hogy készült-e valamilyen költségvetés, mennyibe fog kerülni, amit helyette felépítünk 

/olyat terveztünk, mint ami a szemben lévő oldalon helyezkedik el/. Továbbá kérdése, hogy a 

szemét telepi kamerarendszer kiépítése elkészült ez mennyibe került? Orvosi lakásnál a 

kerítéshez árajánlat érkezett-e? Vasútállomás kérdésében vannak-e biztató hírek? A képviselő 

elmondta, hogy elkészült a Rákóczi utcai híd az átemelő megközelíthetősége miatt, valamint 

helyére került a fa kis híd a főtér és a Művelődési Ház között. Sajnos a környékén rengeteg 

szemét van elszórva. Ezt sürgősen meg kell szüntetni, rontja a faluképet.  

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy nem készült költségvetés a buszmegállóval 

kapcsolatban. A kamerarendszer kiépítésére 165 ezer Ft-ot kért a vállalkozó, bár még a 

számlával nem jelentkezett, reméljük, hogy tartja magát ehhez. Az orvosi lakáshoz a kerítés 

kérdésében megkértük az árajánlatot. Az Orvosi lakásnál elkezdődött a szigetelés. A lakás 

belső sarkához kellett egy pillért beépíteni, mert meg van repedve. A vasútállomással 

kapcsolatban a MÁV-hoz átküldtük a kérésünket, reméljük, hogy pozitív elbírálásban 

részesülünk. 

 

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 

11/2020. (II.24.) 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:  Géringer Istvánné polgármester 
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2./ A 2020. évi költségvetési terv tárgyalása. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

 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 

2/2020. (II.25.) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

                                                 

                                      
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy az előző hónapban megbeszéltekhez képest 

beterveztünk a költségvetésbe 10 millió Ft-ot hitelfelvételre. Ez nem kötelez bennünket 

semmire, legyen valami vésztartalékunk. Egyébként is kormányi engedéllyel lehet hitelt 

felvenni. Év közben nem lehet módosítani a költségvetésen. 

 

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 

3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről 

 

                                                 

                                      
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 

3./ Ciklus gazdasági programja. 
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Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy a gazdasági programot meg kell alkotni a 

ciklus elején a képviselő-testületnek. 

 

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 

12/2020. (II.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024-ig terjedő 

időszakra a gazdasági programot elfogadja. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

4./ Rendezvényterv 2020. évre. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Géringer Istvánné polgármester elmondta készített egy rendezvény tervezetet a 2020-as évre. 

Ezek közül vannak olyan rendezvények, amin már túl is vagyunk. Az óvoda szülők bálját 

szervez, a nyári időpontra tervezték. Javasolta, hogy inkább az áprilisi időszakra tegyék át az 

időpontot. Az óvónőket biztosította a segítséget erre a rendezvényre. Erre az alkalomra 

szívesen fogadunk felajánlásokat, ill. téglajegyek értékesítésére is gondoltunk. Júniusi 

időpontban lesz a Trianoni megemlékezés.  Május 16-án Tardos települést látjuk vendégül. 

Bemutatjuk a települést ill. egyéb programok szervezése szükséges, mivel egész napos 

rendezvényről van szó.  

 

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: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2020. (II.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-as évre a 

közművelődési rendezvénytervezetet elfogadja. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

5./ Egyebek 

  a.) A 2020. évi falunap előkészítése. 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy megközelítőleg 1.5 millió Ft-ot terveztünk be 

a falunapi költségekre. Gyerekműsorra kb. 150 ezer Ft-al kalkuláltunk. Esti órákra a Kapucino 

együttes műsora lenne, ez egy két fős mulatós csapat /250 ezer Ft/ valamint még Babi Gabi 

műsora /250 ezer Ft/. A Syncron együttes lenne a felelőse az esti bálnak, illetve az egész 

napos hangosításnak /381 ezer Ft/. Gondoltunk a gyerekekre is játszóparkkal /légvár, óriás 

csúszda stb./ kb. 300 ezer Ft költséggel. A nagyobb gyerekekre is gondoltunk, nekik lehetne 

gokart vagy buborékfoci. Ezek a fellépők még nincsenek lekötve. Az idei falunapra 

búcsusokat nem hívunk. 

 

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 

14/2020. (II.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bakonyszombathelyi 

Falunapra tervezett programsorozatot elfogadja. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

  b.) Erdőtelepítési lehetőség. 
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Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a kisbéri Erdészet vezetője megkeresett bennünket azzal, 

hogy van egy erdőtelepítési program Magyarországon, ami az Önkormányzatokat is támogatja. 

Szakmailag segítik, ingyen juttatja a csemetét az állam. Önkormányzati földterület kell hozzá. 

A pályázat megírásában is tudnak segítséget nyújtani. Van egy 7 ha ill. egy 1.5 ha területe az 

Önkormányzatnak, ami érdemes lenne erdőnek. Ezt a programot át kell gondolni a Képviselő-

testületnek.  

 

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

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület a képviselői tiszteletdíjat helyi 

költségvetési rendeletben megállapította, ezért az alábbi határozatot hozza: 

 

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 

15/2020. (II.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2019. (X.24.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2019. (X.24.) számú 

határozatát azonnali hatállyal visszavonja. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

 

Géringer Istvánné polgármester felvetette, hogy a szerényebb falunap után próbáljunk meg 

egy nyárzáró bulit szervezni augusztusban egy belépődíjas koncertet /legalább 3000 Ft-os 

belépővel/. Utánanézett a lehetőségeknek ezek a következők: 
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- augusztus 29. BSV együttes 1.5 millió Ft, 

- augusztus 29. Budapest Bár 2 millió 670 ezer Ft, 

- augusztus 30. Báy Alex 1 millió 950 ezer Ft, 

- augusztus 15. v. 16. Fáy av de Flo nettó 3.5 millió Ft, 

- augusztus közepe EDDA Művek 4.5 millió Ft Áfával. 

Ezt a lehetőséget kellene a testületnek megvitatni, mi a meglátás, bele vágjunk ebbe vagy ne, 

mert sürgős választ kell adni. 

 

Török Elek képviselő felvetette, hogy részéről az Óvoda építés az első és legfontosabb feladat, 

ő személy szerint nem támogatná ezt a nyárzáró koncertet. Azért gondoljuk át ezt a dolgot és 

jövőre időben próbáljunk egy ilyet megszervezni. 

 

 

Képviselői felvetések 

Ferenci Andrea képviselő felvetette, hogy a Művelődési Ház melletti árkot ki kellene 

takarítani, rengeteg szemét halmozódott itt fel. A műfüves pálya karbantartása fontos feladat 

lenne, faágak, sok más szemét eltakarítását meg kell oldani.  

 

Kállai István alpolgármester elmondta, hogy sajnos a gyönyörű szép kastélyparkunkat 

parkolónak használja egy közelben lakó személy. Kamionnal rendszeresen beáll oda. Ezt 

sürgősen meg kell szüntetni. 

 

Szteblák Lajos képviselő felvetette, hogy a település szélén lévő lakatlan házakat a szél 

megkezdte, életveszélyessé váltak. Az országútra potyognak a törmelékek. Ez rendkívül 

balesetveszélyes. A tulajdonosokat fel kell kutatni és fel kell szólítani őket, hogy kezdjenek az 

ingatlanukkal valamit. 

 

 

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

bezárta. 
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            Kmf. 

 

 

 Géringer Istvánné Varga Sándor 

       polgármester  jegyző 
 


