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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/133-6/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

 június 29-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, 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, 

                            Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója, 

                            Halominé Dombi Krisztina a Bakonyszombathelyért Alapítvány elnöke, 

                            Paksi József a Polgárőr Egyesület elnöke, 

                            Tóth Sándor a KSE elnöke, 

                            Kállai István a Tűzoltó Egyesület elnöke, 

                            Finta János a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 

                            Wolf Otília a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, 

                            Vaczula Zoltán a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője, 

                            Farkasné Pákozdi Anikó a Benedek Elek tagóvoda vezetője. 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

  

                            Csesznekiné Varga Márta Szociális Bizottsági kültag, 

                            Spirk Lajosné Szociális Bizottsági kültag, 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője, 
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                                           Tóth Sándor a KSE elnöke, 

                                           Szteblák Lajos képviselő, 

                                           Finta János a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. 

 

Bejelentéssel később érkezik: 

                                           Rózsa Gyula képviselő 

 

Géringer Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

képviselő testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő jelen van. Javasolta, hogy 

az egyebek napirend a.) pontjához kerüljön felvételre az MFR épület sorsa, b.) pontjához a 

polgármester szabadságtervezetének elfogadása, c.) pontjához a Dózsa György utca egy 

szakaszának útfelújítása, d.) pontjához törvényességi észrevétel napirend. 

 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

N A P I R E N D  

1./ Tájékoztató a bakonyszombathelyi jogi személyiségű civil szervezetek tevékenységéről.  

     . 

a.) Általános Iskolai Alapítvány 

b.) Bakonyszombathelyért Alapítvány 

c.) Polgárőr Egyesület 

d.) Sportegyesület  

e.) Tűzoltó Egyesület 

     

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 
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2./ Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Család-és 

      Gyermekjóléti Szolgálatának előző évi tevékenységének beszámolója. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

3./ Kisbéri Rendőrkapitány 2019. évi beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

4./ A Benedek Elek Általános Iskola tanév végi tájékoztatójának, 

      valamint a Meseerdő Óvoda bakonyszombathelyi tagóvodája beszámolójának tárgyalása. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

Szünet 

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

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

6./ 2019 évi. költségvetési beszámoló  

a.) Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

b.) Bakonyszombathelyi Önkormányzat 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

c.) Tájékoztató az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda és fenntartó Társulás pénzügyi beszámolójáról 

d.) 2020. évi költségvetés módosítása. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

7./ Egyebek 

a.) MFR épület sorsa. 
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b.) Polgármester szabadságtervezetének elfogadása. 

c.) Dózsa Gy. utca egy szakaszának útfelújítása. 

d.) Törvényességi észrevétel. 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1./ Tájékoztató a bakonyszombathelyi jogi személyiségű civil szervezetek tevékenységéről.  

       

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

     . 

a.) Általános Iskolai Alapítvány beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Géringer Istvánné polgármester felkérte az Alapítvány elnökét, Pintérné Ballabás Mártát, ha 

van kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatban azt tegye meg. 

 

Pintérné Ballabás Márta az Általános Iskolai Alapítvány elnöke nem kívánta kiegészíteni 

írásos beszámolóját. 

 

Géringer Istvánné polgármester megköszönte a kuratórium és az elnökség munkáját. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Általános Iskolai 

Alapítvány tájékoztatóját a 2019. évi tevékenységéről. További sok sikert, kitartást kíván 

munkájukhoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 
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b.) Bakonyszombathelyért Alapítvány beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Géringer Istvánné 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 nem kívánta 

kiegészíteni írásos beszámolóját. 

 

Homoki Péterné képviselő a napirenddel kapcsolatban elmondta, lényegre törő beszámolót 

kaptunk. Az Alapítvány működése a településen is meglátszik. Megköszönte az Alapítvány 

hasznos munkáját. 

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, valamikor ő is tagja volt az Alapítványnak, jelenleg 

nem is tudja, hogy kik az Alapítvány tagjai.  

 

Halominé Dombi Krisztina a Bakonyszombathelyért Alapítvány elnöke ismertette a 

kuratórium tagságát. Név szerint: Halominé Dombi Krisztina elnök, Mészáros Bertold, 

Mészáros Mária, Majorosné Kroer Szandra, Szabó Lajosné tagok. 

 

Géringer Istvánné polgármester megköszönte a kuratórium és az elnökség munkáját. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Bakonyszombathelyért Alapítvány beszámolóját a 2019. évi tevékenységéről. További sok 

sikert, kitartást kíván munkájukhoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 
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c.) Polgárőr Egyesület beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Géringer Istvánné 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 nem kívánta kiegészíteni írásos beszámolóját. 

 

Géringer Istvánné polgármester egy kéréssel fordult Paksi József elnök Úrhoz. Kérte, ha egy 

mód van rá a Széchenyi utcai buszmegálló környékét fokozottabban figyeljék, mert sokan 

munkába járáshoz kerékpárral érkeznek ide, hosszabb időre őrizetlenül hagyják ezeket és 

bizony nagyon sokszor előfordult, hogy megrongálták a kerékpárokat. 

 

Géringer Istvánné polgármester további sok sikert kívánt az egyesület munkájához. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgárőr 

Egyesület tájékoztatóját a 2019. évi tevékenységéről. További sok sikert, kitartást kíván 

munkájukhoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

d.) Sportegyesület beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, sajnos Tóth Sándor a Sportegyesület elnöke nem 

tudott az ülésen megjelenni. Felkérte a képviselőket, hogy tegyék meg szóbeli kiegészítésüket 

a napirenddel kapcsolatban. 
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Géringe Istvánné polgármester további sok sikert kívánt az egyesület munkájához. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sportegyesület 

tájékoztatóját a 2019. évi tevékenységéről. További sok sikert, kitartást kíván munkájukhoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

e.) Tűzoltó Egyesület beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Géringer Istvánné 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 elmondta, hogy a Polgárőrökkel közösen pályáztak, 

még eredmény nincs, reméli sikeres elbírálásban részesül a pályázat. 

 

Géringer Istvánné polgármester további sok sikert kívánt az egyesület munkájához. 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

23/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Kállai István képviselő úr a Tűzoltó Egyesület elnöke, mivel érintett szavazhat a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tűzoltó Egyesület 

beszámolóját a 2019. évi tevékenységéről. További sok sikert, kitartást kíván munkájukhoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

2./ Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Család-és 

      Gyermekjóléti Szolgálatának előző évi tevékenységének beszámolója. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

 

Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Finta János a 

központ vezetője nem tudott az ülésen részt venni, Wolf Otília a központ munkatársa 

képviseli. Egyben felkérte Wolf Otíliát ha van kiegészíteni valója az írásos anyaggal 

kapcsolatban azt tegye meg. 
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Wolf Otília a központ munkatársa nem kívánta kiegészíteni az írásos beszámolót. 

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, nehéz terep, nehéz feladat, sok a munka. Munkájuk a 

bizalomra épül. Sokat változnak a személyek, nagy az elvándorlás. Sajnálatos ez, jó lenne az 

állandóság. 

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy Horváth Renátával /ő készítette a beszámolót 

is/ nagyon jó volt dolgozni. Sajnos az új munkatársat nem mutatta be senki. A két szociális 

gondozónő munkáját a településen /a járvány időszakában erejükön felül vették ki a részüket a 

feladatokból/ nagyon köszönjük. A központ munkájához is sok sikert, kitartást kíván. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kisbéri Kistérségi 

Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálatának 

beszámolóját a 2019. évi tevékenységéről. További sok sikert, kitartást kíván munkájukhoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

3./ Kisbéri Rendőrkapitány 2019. évi beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Vaczula Zoltán a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 

2020. január 1-től vette át a kisbéri Rendőrkapitányság irányítását, közvetlen kapcsolat, 

családias hangulat alakult ki az irányítása alatt. Korábban 2013. januártól Komáromban volt 

bűnügyi helyettes. 
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Varga Sándor jegyző a napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy a korábbi időszakban is jó 

volt a kapcsolat, az együttműködés az előző vezetőkkel is. Kényes ügyekben is megkapták a 

megfelelő tájékoztatást. Jelenleg is van egy kényes ügyünk, ami megoldásra vár.  

 

Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a testületet örömteli, hogy a Kisbér-

Bakonyszombathely közötti útszakasz egy része megújult. De sajnos ennek hátulütője is van, 

Kisbér felől nagy sebességgel érkeznek be a gépjárművek a településre, veszélyeztetve az itt 

élők testi épségét, nyugalmát. Jó lenne, ha a sebességet gyakrabban tudnák ellenőrizni a 

rendőrség munkatársai. 

 

Vaczula Zoltán a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője válaszában elmondta, hogy a 

sebességmérést az ORFK engedélyezi. Meg lett rendelve, folyamatban van a dolog. Reméli, 

hogy lesz visszatartó ereje, ha gyakrabban előfordulnak és mérik a sebességet a településen. 

 

Géringer Istvánné polgármester a napirenddel kapcsolatban felvetette, hogy sok az ittas 

kerékpáros a településen. Elég sokszor büntetik meg őket és sajnos a büntetést 

közmunkaprogramban tudják csak ledolgozni. Legtöbbnek nincs jövedelme. Erre kellene 

valami megoldást találni. 

 

Vaczula Zoltán a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője válaszában elmondta, hogy a tavalyi 

évben Kisbéren történt egy halálos baleset, ahol ittas kerékpáros halt meg. Döntő többségben 

a balesetek ebből adódnak. A gépjármű vezetőknél sokkal nagyobb a fegyelem. 

 

Géringer Istvánné polgármester kérdése a napirenddel kapcsolatban az a nyitott ügy, amit a 

jegyző úr is említett, erre a közeljövőben kapunk valamiféle választ? 

 

Vaczula Zoltán a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy ilyen esetekben, ha van 

a településen bármely személy, aki szabálysértést követ el, de a bűncselekményi fázisig nem 

jutunk el, ebben az esetben a fokozatosság elvét alkalmazzuk. A törvényi szabályok 

figyelembevételével a fokozatosság elve szerint vissza fogja tartani, hogy a településen 

uralkodjon /pénzbüntetés, elzárás stb./. 
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Kállai István alpolgármester a napirenddel kapcsolatban hozzáfűzte, hogy az Erdősor utcában 

is nagy sebességgel közlekednek a gépjárművek, mivel Ácsteszér felől ide érkeznek meg. Ide 

sem ártana a sebességmérés gyakorisága. 

 

Vaczula Zoltán a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy álló ill. mozgó autóból 

mérnek. Civil autóval erre az útszakaszra ráállnak. 

 

Török Elek képviselő kérdése a napirenddel kapcsolatban, törvényi előírás van-e arra, hogy 

milyen autóból lehet sebességet mérni? 

 

Vaczula Zoltán a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, csak ami rendőrségi jármű, 

abból lehet sebességet mérni /civil autó is/. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

26/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kisbéri 

Rendőrkapitány 2019. évi beszámolóját a közbiztonság helyzetéről.  További sok sikert, 

kitartást kíván munkájukhoz. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

4./ A Benedek Elek Általános Iskola tanév végi tájékoztatójának, 

     valamint a Meseerdő Óvoda bakonyszombathelyi tagóvodája beszámolójának tárgyalása. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

a.) A Benedek Elek Általános Iskola tanév végi tájékoztatója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Géringer Istvánné polgármester felkérte a Benedek Elek Általános Iskola igazgatóját, Pintérné 

Ballabás Mártát, ha van kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatban azt tegye meg. 
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Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója nem kívánta kiegészíteni 

írásos beszámolóját. 

 

Géringer Istvánné polgármester a napirenddel kapcsolatban megkérdezte, több pedagógus 

kolléga is távozott az intézményből, ennek mi az oka? Az utánpótlásról mit lehet tudni? 

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója nem kívánt nyilatkozni a 

távozásokkal kapcsolatban. Elmondta, ha a Tankerület engedélyt ad, akkor 3 főt fel tudnak 

venni. Jelenleg felsős tanulószoba nincs. 18 fő diák ballagott el az intézményből, ősszel 22 fő 

elsős tanuló lesz. Ősszel 150 fő tanulólétszám várható. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

27/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek 

Általános Iskola 2019-2020. évi tevékenységéről szóló részletes beszámolót. További sok 

sikert, kitartást kíván munkájukhoz. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

b.) Meseerdő Óvoda bakonyszombathelyi tagóvodája beszámolójának tárgyalása. 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Géringer Istvánné polgármester felkérte a Benedek Elek Tagóvoda vezetőjét, Farkasné 

Pákozdi Anikót, ha van kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatban azt tegye meg. 

 

Farkasné Pákozdi Anikó a Benedek Elek Tagóvoda vezetője nem kívánta kiegészíteni írásos 

beszámolóját. 
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Homoki Péterné képviselő a napirenddel kapcsolatban felvetette, igazán részletes beszámolót 

kaptunk az óvoda munkájáról. Pár kérdést tett fel, ezek a következők: - fajátékok mik ezek? - 

az étkezés 2020. január 1-től változott, elégedettek-e az ételek minőségével, mennyiségével? - 

a gyakorlaton lévő kollégáról lehet-e tudni valamit? 

 

Farkasné Pákozdi Anikó a Benedek Elek Tagóvoda vezetője a napirenddel kapcsolatban 

elmondta ezek a játékok, amik fából vannak lovacskák, csúszdák váza, kisház. Étkezés 2020. 

január 1-től változott, vannak ismeretlen ételek a gyerekeknél, de alapvetően pozitív a 

visszajelzés változatosak, finomak az ételek, bőségesek az adagok.  Jelenleg egy rédei hölgy 

tölti a gyakorlati idejét nálunk, nagyon ügyes, jó szakember.  

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, a nyár folyamán a fajátékok festése megtörténik /a 

költségvetésbe be van tervezve/. A szokásos évenkénti festés, meszelés attól függ, hogy a 3. 

közbeszerzés lezárása hogyan alakul. Türelmet kérünk. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                              28/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ácsteszér-

Bakonyszombathely-Csatka Óvodafenntartó Társulás 2019-2020. évi óvodapedagógiai 

tevékenységéről szóló beszámolót. További sok sikert, kitartást kíván munkájukhoz. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

Géringer Istvánné polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
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5./ 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 az anyagban leírta a május-június hónapban 

történt eseményeket. A közvetítővel  beszélt az óvoda pályázat közbeszerzésével 

kapcsolatban. Elmondták, hogy számítási hibákat találtak a pályázatokban, ezért a pályázók 

visszakapták kijavításra a pályázatokat. Körülbelül két héten belül eredményt lehet hirdetni. 

Kormánytámogatásra benyújtottuk az igényünket az óvodával kapcsolatban /78 millió Ft/, 

várjuk a biztató híreket.  

Vis major támogatási igényt benyújtottuk a Művelődési Ház melletti árok és a Táncsics utca 

tekintetében. A Katasztrófavédelem munkatársai megtekintették a helyszínt, az 

Államkincstártól is várjuk az ellenőrzést. Várjuk a folytatást. Bán Gellért úr fia volt itt a 

pályázatokról tárgyaltunk. Az előző évben volt két nyertes pályázatunk az egyik egy 

kerékpáros pihenőhely, amit a kastélyparkban kívánunk kialakítani, a másik a Művelődési 

Ház külső felújítása. Abba maradtunk, hogy ezeket a pályázatokat a jövő évre kitoljuk, 

meglátjuk mennyi pénzünk lesz. Ezek utófinanszírozási pályázatok, most minden fillérre 

szükségünk van. Közel 10 millió Ft-ról van szó a két pályázatnál. A felújított Orvosi Rendelő 

átadása július 2-án csütörtökön 15.00 órakor lesz, a meghívott vendégeknek állófogadást 

tartunk, számít a Képviselő-testületi tagok segítségére.  

Csikár Attila kisbéri lakos ingatlan vásárlási szándékkal kereste meg. Esztergályos műhelyt 

szeretne a településen működtetni és a régi tűzoltó házat szeretné megvásárolni. Gondoljuk át, 

hogy értékesítjük-e vagy mi a tervünk vele. A testület döntése alapján fog választ adni az 

érdeklődőnek. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

29/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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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 

 

 

 

6./ 2019 évi. költségvetési beszámoló.  

a.) Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző ismertette a testülettel, hogy a Közös Hivatal tekintetében /egyrészt az 

állami támogatásból, az átadott pénzeszközökből/ elszámolása is megtörtént. A Közös Hivatal 

költségvetés zárását egymás közti elszámolást az együttes ülésen tárgyaljuk. A Közös Hivatal 

tekintetében is ki van mutatva az egész költségvetési felhasználás, működtetés, személyi 

juttatások, járulékok tekintetében beruházás felhalmozás nincs /milyen módon történt, mennyi 

fogyott el/. Részletesen ki van mutatva melyik településnek mennyi volt a rá jutó állami 

támogatása, illetve mennyit használt fel, mennyit kell hozzájárulnia még pótként a zárást 

követően. A januári állapothoz képest márciusban jött egy póttámogatás /elég meglepő volt a 

közös hivataloknak kiegészítésként/ településenként mutatta ki, hogy melyik település 

mennyit kap a népessége után a Közös Hivatalba. Pótkiegészítés minden településre, ahol az 

adóerő képesség ezt elvárta /ebbe Bakonyszombathely nem esett bele, csak Súr és Ácsteszér/. 

Ez az egész állapot, ami ezzel együtt bekövetkezett újra terveztetni kívánja a 2020. évi 

költségvetést, amit ugyancsak az együttes képviselő-testületi ülésen kell jóváhagyni a 

testületeknek. A költségvetés zárásából látszik a tavalyi évi pénzügyi tevékenység. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

            Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                    30/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 



16 
 

1. Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttes testületi 

ülésre javasolja előterjeszteni  a Közös Hivatal 2019. évi költségvetés záró 

beszámolóját annak mellékleteivel együtt. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

b.) Bakonyszombathelyi Önkormányzat 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Varga Sándor jegyző a napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetés 

tekintetében a kiadások fajtánként, csoportonként részletezve vannak. A költségvetés zárása a 

tavalyival szemben jól sikerült. Határidőben megtörtént minden adatszolgáltatás, jelentés. A 

pénzmaradványaink a vártnak megfelelően történtek. Az áthúzódó pénzek el lettek különítve 

/óvodának ideadott beruházási összegről, orvosi rendelőnél maradvány erre az évre/. Összejött 

a költségvetési zárásunk az Önkormányzat részéről. Jól zártuk az évet, különösebb probléma 

nincsen. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő-testület az előterjesztést és az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

              Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                  7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete  

                                    a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

c.) Tájékoztató az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda és fenntartó Társulás pénzügyi 

beszámolójáról. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda és fenntartó Társulás 

költségvetése szintén lezárásra került. Az elszámolás bemutatása kiküldésre került 

mindenkinek. Ami még hátra van az elszámolás, ami ki fog jönni, hogy melyik óvodának az 
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eredeti költségvetésének a településenkénti felhasználása hogyan fog állni /az ácsteszéri 

kolléganő most dolgozik rajt/. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

            Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                    31/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ácsteszéri 

Meseerdő Óvoda és fenntartó Társulás pénzügyi beszámolóját, tájékoztatóját. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

d.) 2020. évi költségvetés módosítása. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy amit a módosításba érint 2020-ban az az elvont 

gépjármű adó, ami összesen a költségvetésünkben 3 millió 500 ezer Ft-al sújtja a tervet. 

Természetesen a valóság nem ennyi, ez néhány millióval több magában a költségvetési 

előirányzaton nem vesszük észre a valóságos készpénz nem ennyi fog lenni, amit át kell adni 

az állam részére, tehát ezzel csökkenteni kell az előirányzatot. A 2 millió 376 ezer Ft, ami 

szintén mínusz az étkeztetés csökkenésével csökken az állami támogatás, mert nem volt 

teljesen kihasználva az a tervezett étkezési adag, amit az év e részéig terveztünk. A másik 18 

millió Ft, ami az Orvosi rendelő beruházáshoz lett irányítva /ez az összeg a tavalyi 

pénzmaradvány tervéből lett igénybe véve/, hogy a beruházást ki tudjuk fizetni. Összesen a 

költségvetés módosítása + - okkal együtt 27 millió 813 ezer Ft növekedést eredményezett 

mind a kiadás, mind a bevétel tekintetében. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
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A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete   

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló  

3/2020. /II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 

7./ Egyebek 

a.) MFR épület sorsa. 

Géringer Istvánné polgármester felvetette, hogy az MFR épülettel kezdeni kéne valamit. 

Régebben volt egy ilyen gondolat, hogy rehabilitációs munkahelyet hozunk itt létre, de ez 

végül is nem valósult meg. Meg kellene hirdetni eladásra. Sajnos az épület állapota 

katasztrofális /reped a fal, mennyezet beázik több helyen is, a szigetelés elhasználódott, 

tetőléc le van szakadva/. Németh András ácsmester a tetőt egy kicsit rendbe tudná hozni. A 

tűzoltószertárral együtt ezt az épületet is fel kellene értékeltetni. A tavalyi évben 200 ezer Ft 

volt az MFR fűtési költsége. Gondoljuk ezt át és annak fényében döntsünk. 

 

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

 

b.) Polgármester szabadságtervezetének elfogadása. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

            Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                    32/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 

szabadság tervezetét a 2020-as évre. 
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Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

18.05-kor Rózsa Gyula képviselő megérkezett az ülésre. 

 

c.) Dózsa Gy. utca egy szakaszának útfelújítása. 

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, pályázati lehetőség adódott közútfelújításra ez egy 

Belügyminisztériumi pályázat. A Dózsa György út egy szakaszát, 624 fm tervezte felújítani. 

A pályázat maximálisan igényelhető támogatása 20.000.000,-Ft a támogatás maximális 

mértéke 85%. A 624 fm pályázati összköltsége 23.423.594,-Ft. Vállalt önerő összege 

3.513.540,-Ft. 

 

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-testületének 

33/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyszombathely, Dózsa 

György utca útburkolatának 624 méteres szakaszának felújítását határozta el. A 

megvalósításhoz az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatot 

kívánja benyújtani a Belügyminisztériumhoz. A felújításra saját erőt biztosít a szükséges 

mennyiségben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges összeget 3.513.540-Ft saját 

forrást a 2020. évi költségvetés tartalékának terhére irányozza elő. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

d.) Törvényességi észrevétel. 
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Varga Sándor jegyző ismertette a Képviselő-testülettel, hogy a Helyi Építési Szabályzat 

módosítására vonatkozóan a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal észrevételt tett, 

ezáltal előkészítő eljárás mentén HÉSZ módosítása lesz szükséges. 

 

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 

                    34/2020. (VI.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatra 

szóló törvényességi észrevételt tudomásul veszi. Annak helyreállítására 2020. augusztus 31-ig 

történő határidő meghosszabbítását kezdeményezi. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

Képviselői felvetések 

 

Török Elek képviselő felvetette, hogy a szökőkút és a csobogó nem működik. Ennek mi az 

oka nézzünk utána. 

 

Kállai István képviselő felvetette, hogy a pálinkafőzde után lévő területet pucoljuk ki nagyon 

gazos, elhanyagolt ez a rész. 
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Török Elek képviselő ismertette a testülettel, hogy a településen rengeteg az elhanyagolt, 

gazos ingatlan, ezeknek a tulajdonosait fel kellene térképezni, felszólítani őket az ingatlanok 

rendbetételére.  

 

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

bezárta. 

 

 

 

            Kmf. 

 

 

 Géringer Istvánné Varga Sándor 

       polgármester  jegyző 

 

 

 

 


