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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

220-3/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 

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

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

Péterné, Ferenci Andrea, Kállai István, Szteblák Lajos, Simon Ferenc 

képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

 Hermann Imréné, Gazdálkodási főelőadó 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Reif Jánosné ácsteszéri, óvoda vezetője 

 Teklovicsné Németh Gabriella, bakonyszombathelyi óvoda vezetője 

 Paksi József, Polgárőr Egyesület elnöke 

 Vancsainé Kámán Kinga, Bakonyszombathelyért Alapítvány elnöke 

 Tóth Sándor, Sportegyesület Elnöke  

Bejelentéssel távol maradt: 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

 Vancsainé Kámán Kinga, Bakonyszombathelyért Alapítvány elnöke 

 Tóth Sándor, Sportegyesület Elnöke 

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

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből mind a 6 fő képviselő jelen van. Javasolta, 
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hogy az egyebek napirend e.) pontjához kerüljön felvételre a KTKT társulás módosítása 

napirend.  

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 

8/2016. (II.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

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

fontosabb intézkedésekről. 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

2. / A civil szervezetek tevékenysége Bakonyszombathelyen  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Előterjesztő: Varga Sándor  jegyző 

3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 2. fordulóban történő tárgyalása. 

     a.) A Közös Hivatal 2016. évi költségvetése 

     b.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 

     c.) Az Óvodai költségvetés tervezet ismertetése 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Előadó: Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó 

4.) Az Önkormányzat 2016. évi közmunka programja 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

5./ Egyebek 

       a./  Rágcsálóirtás szervezése és költségei 

Előterjesztő: Varga Sándor  jegyző 
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       b./ Tájékoztatás a márciusi ünnepkör programjairól 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

        c./ Közművelődési programterv véglegesítése / Falunap / 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

d.) Folyékony kommunális hulladék elszállítására szerződés hosszabbítása. 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester szóban kiegészítette az első napirendi pontot azzal, hogy 

szombaton lezajlott a táncház, jól sikerült színvonalas, hangulatos volt. Sok érdeklődő eljött a 

rendezvényre, élő zene volt. Jött javaslat az aulában való rendezésre, de mivel büfé és zenekar 

is volt, ez, a hely szempontjából kicsinek bizonyult. 

A disznótorost majd egy későbbi időpontban tartjuk meg a böjtre való tekintettel.  

Sajnos az éjszaka komoly problémákat hozott a településen, egy tűzesetet. Vasárnap délelőtt 

intézkedtünk, szükséglakást kellett biztosítani a nagy anyagi kárt szenvedett Treier családnak. 

A volt szociális diszkont épületébe sikerült a még megmaradt és használható bútorokat és 

egyéb dolgokat elhelyezni. A szociális bizottság elnökével és a Bakonyszombathelyért 

Alapítvánnyal felvette a kapcsolatot, hogy gyorssegélyt tudjunk nyújtani. Lakossági 

bejelentés érkezett, hogy nyissunk egy számlát lakossági gyűjtésre. A szociális bizottság 

hétfőn reggel döntött 100.000 Ft összegű támogatásról. A Bakonyszombathelyért 

Alapítványnál folyamatban van a tagok végigkérdezése, előreláthatólag 50-60 eFt-tal tudják 

támogatni a bajba jutott családot. Az  iskolai alapítvány is végignézi lehetőségeit és nagy 

valószínűséggel tudják támogatni őket. Gazdálkodási főelőadónk nyitott egy számlát, a 

település lakosságát tájékoztatjuk, hogy aki úgy gondolja, támogathatja a családot.  

A focibajnokság vasárnap elindult, győzelemmel kezdett a labdarúgócsapat.  

A Bakonyi Népművészeti Fesztivál szervezése folyamatban van, az iskolával egyeztetni kell 

az időpont miatt, először március 15-re gondoltunk, de ez még változhat. A csapatok 

jelentkezése főleg vasárnap és hétfő, sok olyan csapat van, akinek még nincs helyszíne sem. 

/Kisbér, Csatka, Ácsteszér, Ete helyszíneken folynak a programok/ 

Homoki Péterné képviselő kérdése, hogy Tatabányán az óvodai pályázattal kapcsolatban 

valami jó dolog, biztató dolog elhangzott-e? A másik, hogy Kamocsával kapcsolatban van-e 

valami konkrétum, hogy mire lehetne velük közösen pályázni. 

Pintér Lajos polgármester válaszában elmondta, óvodai pályázattal kapcsolatban még most 

sincs állásfoglalás, hogy a bölcsőde hogy fér bele a pályázatunkba. Mi úgy foglaltunk állást, 

ha belefér a bölcsőde, akkor egy mini bölcsődével, ha viszont a pályázat kizárja, akkor a 
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meglévő terveinkkel akarunk indulni. Nincs erről a Megyei Önkormányzatnak jelzése, ez 

országosan gond. A Megye alapított egy Megyei Önkormányzati Kft-t, aki a pályázatokat 

végigkíséri a beadástól a projektmenedzsmentig. 80 településből 62 település jelezte ennek 

igényét. Mi is jeleztük, talán több az esélyünk, ha a Megyei Önkormányzat áll mögötte. 

Kiküldték az írásos megállapodást is. Jegyző úr átnézte a tervezetet. Sikertelen pályázat 

esetén 100 millió feletti összegnél 500.000 Ft + Áfa anyagi konzekvenciával jár. Kamocsával 

kapcsolatban az ún. Európa polgárokért pályázattal próbálkozunk évről évre, de ez még sosem 

sikerült. Falunapra próbáltunk közös pályázatot benyújtani Kibéddel és Dobersberggel. Írt egy 

pályázatot, /25.000 euro-s pályázat/, amit azok a pályázatíró irodák, akik ott vannak, beleöntik 

abba a formába, amivel esetleg nyernénk. Ennek a költségét Kamocsa vállalta. Március elseje 

a beadási határidő. Elküldte a dokumentumokat. Kamocsa programjait támogatjuk, ha 

nyerünk ez volt az egyezség, Bakonyszombathely a rendező helyszín. Egy másik pályázati 

lehetőség is van, ami komolyabb testületi előkészítést kíván, /pl. nyertek Gútának 

kerékpárutat/ megjelenése májusban várható. Kamocsával együtt megpróbálnak pályázni 

nagyobb volumenű dolgokra is. 

Kállai István képviselő kérdése: a jóléti tóval mi a helyzet? 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy még 2002 előtt a Képviselő-testület készített egy 

tervet az Erdősoron /ún. csapadékvíz tó, ami megfogja a Bakonyból lezúduló vizet/. Akkor is 

voltak fenntartások a vállalkozókat összehívtuk, többen is mondták, hogy életképtelen ez a tó. 

A másik, hogy a tulajdonviszonyokkal is gond van, voltak amerikai, kanadai tulajdonosok is 

azokra a helyrajzi számokra. Megkértük a Komvízet, hogy annak a felvetése, ami a 

vállalkozói fórumon volt mennyire reális. Megvizsgálta a nyéki ér melletti mederben lévő 

Önkormányzati területet, hogy ott kialakítható-e egy jóléti tó, ahol esetleg még csónakázni, 

horgászni is lehetne. /megduzzad a nyéki ér, ezt a tavat tudná táplálni/ Készítettek egy 

tanulmánytervet, ez így reális-e, működik-e. A döntés a Képviselő-testület kezében van.  

Simon Ferenc képviselő kérdése, hogy a rendőrkapitányság miért akarja az irodát 

megszüntetni.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy rendőrkapitány úr másodmagával kijött az 

Önkormányzathoz, adjunk egy szándéknyilatkozatot, hogy a bérleti jogviszonyt 

megszüntetjük. 

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 

9/2016. (II.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: Pintér Lajos polgármester 

2. / A civil szervezetek tevékenysége Bakonyszombathelyen  

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

     Előterjesztő: Varga Sándor  jegyző 

a.) Beszámoló az iskolai alapítvány 2015. évi tevékenységéről. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintérné Ballabás Márta az alapítvány elnöke írásos beszámolóját nem kívánta kiegészíteni. 

Pintér Lajos polgármester a Képviselő-testület nevében megköszönte az alapítvány munkáját. 

b.) Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2015-ben végzett munkájáról. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Paksi József a Polgárőr Egyesület elnöke kérdése, hogy az irodahelyiséget mikor foglalhatjuk 

el? 

Pintér Lajos polgármester: A  szándéknyilatkozatot elküldjük a rendőrségnek, ők tudomásul 

veszik, hogy részükre megszűnik a bérlet. Részünkről már holnap használatba vehetik, nem 

rajtunk múlik. A beszámolóval kapcsolatban egy észrevétele lenne, mégpedig a gépjármű 

fenntartása. A pályázatban megállapított üzemanyagköltség egyszer elfogy. Milyen időpontra 

tehető ez. 

Paksi József az Egyesület elnöke szerint talán az utolsó negyedév, amikor az üzemanyagba be 

kell szállni. Az autót 5 hónapja használjuk, még 60 ezer Ft van az üzemanyagköltségre. 

Simon Ferenc képviselő kérdése, hogy nappal a járőrözés szükséges-e? Itt lehetne spórolni az 

üzemanyagköltségen.  

Paksi József az Egyesület elnöke szerint az utóbbi időben nappal elszaporodtak a 

bűncselekmények. Terveink között szerepel kerékpárokra pályázni, így a jó idő beálltával ki 

tudnánk őket használni, nem kellene az autót igénybe venni. 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy mennyire vannak összhangba a rendőrökkel? Ha 

lehet ne egyszerre teljesítsenek szolgálatot a településen! 
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Paksi József a Polgárőr Egyesület elnöke válaszában elmondta, hogy nekünk kötelességünk a 

rendőrséget tájékoztatni, de visszafele viszont nem működik. 

Pintér Lajos polgármester megköszönte a Polgárőrség munkáját, úgy veszi észre, hogy egy jó 

közösség, jó a közösségi szellem.  

c.) Tájékoztató a bakonyszombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015-ben végzett 

munkájáról. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Kállai István az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke írásos beszámolóját nem kívánta 

kiegészíteni. 

Simon Ferenc képviselő kérdése, hogy a legutóbbi tűzesetnél miért a rédei tűzoltók értek ide 

előbb? 

Kállai István ÖTE Elnök elmondta, hogy oltásvezető engedélye nélkül ők semmit sem tudnak 

csinálni. A kisbéri tűzoltók nagyon gyorsan kiérkeztek a helyszínre a rédeiekkel együtt. 

Sajnos 5 perc alatt leégett a ház tetőszerkezete, azonnali beavatkozással sem lehetett volna 

megmenteni. Felrobbant egy gázpalack és egy szódásballon.  

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy a beszámolóban leírtak alapján nem igazán tudunk 

gyorsan beavatkozni, viszont jó lenne műszaki vizsgára bocsátani a tűzoltóautót?  

Kállai István ÖTE Elnök elmondta, hogy a műszaki vizsga arra kell, hogy jogszerűen lehessen 

az autóval közlekedni. Majdnem 50 éves a gépjármű, egyébként működőképes. Az egész 

villamos rendszerét át kellene vizsgálni, sajnos ennek költsége több százezer Ft. 

Pintér Lajos polgármester köszöni az elnök úrnak áldozatos tevékenységét, tolmácsolja a 

kollégáknak, vezetőségnek, tagságnak a Képviselő-testület tagjai sikeres munkát kívánnak. 

d.) Bakonyszombathelyért Alapítvány részéről Vancsainé Kámán Kinga nem küldött 

beszámolót, sajnos munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva az ülésen megjelenni sem tudott. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az elnök asszony őt kérte meg, mondja el az új 

tisztségviselők és az alapító okiratnak a jogi útja folyamatban van / március 16-ig kötelező 

minden egyesületnek megtenni ezt/. Pályázatot aláírni, pénzügyeket intézni nem tudnak, ez a 

jogi procedúra is folyamatban van.  

e.) Sportegyesület részéről Tóth Sándor Elnök nem tudott megjelenni az ülésen, beszámolót 

sem küldött az egyesület munkájáról.  

Pintér Lajos polgármester megkérte Simon Ferenc képviselő úrat, pár gondolatot mondjon el a 

sportegyesület munkájáról, mivel neki nagyobb rálátása van erre. 

Simon Ferenc képviselő tapasztalata az, hogy évek óta a tényleges munka el van végezve, 

papíralapú elszámolásoknál, kimutatásoknál vannak problémák. Ezen kellene változtatni. Az 

iskolával karöltve Tóth Sándorék nagyon komoly munkát végeznek, nagy eredményeket 



 7 

érnek el, akár fejlettebb városi csapatokat is maguk mögé utasítva. Az utánpótlás csapat is 

nagyon jó eredményeket ér el. Vigyáznak a pályára, kisebb karbantartásokat elvégeznek, 

nagyobb volumenű dolgokhoz kérnek segítséget. Az ifjúsági és sportház megóvásában is 

számítani lehet rájuk. A közvilágítást odavitték az öltözőhöz, ezzel nagymértékben 

megszűntek a rongálások. Az Önkormányzattól szépen kapnak anyagi támogatást. A 

versenyeztetés, a gyerekek elszállítása adott helyszínre is jelentős anyagi támogatást igényel. 

Egy megnyert pályázatunk van,  ha a pénzt megkapjuk, az jelentősen segíti az egyesületet. 

2004-ben elhatároztuk, hogy a futballpályát felújítjuk/5 millió Ft/ 2006-ra elkészült, nagyon 

sok fiatal idejött a jobb körülmények miatt. Gratulált az elért eredményekhez, további sok 

sikert kíván a csapatoknak. 

Pintér Lajos polgármester a közösségformáló hatást emelné ki, a mozgás jelentőségét. A 

szabadidő sport, ennek felkarolása is céljaink között szerepel. Tornacsarnokunkban 

kosárlabda, asztalitenisz, kézilabda sportágakban mindenki kipróbálhatja magát. A 

hölgytornát szeretnénk újra életre kelteni. Kocogás is elindult a faluban, konditermet is lehet 

használni. Köszöni az áldozatos munkájukat.  

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 

10/2016. (II.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

 Iskolai Alapítvány, 

Polgárőr Egyesület,  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  

Bakonyszombathelyért Alapítvány, 

Sportegyesület  beszámolóit a tevékenységükről. További kitartó munkát  kiván a 

tevékenységhez! 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

              Varga Sándor jegyző 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2016. (II.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Képviselő-testülete /Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 31. / 

kezdeményezi a rendőrségi iroda 2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 31 bérleti 

jogviszonyának megszüntetését 2016. május 1-től. Kéri a rendőrkapitányságot, vegye 

tudomásul a bérleti jogviszony megszüntetését. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

              Varga Sándor jegyző 

 

 

3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 2. fordulóban történő tárgyalása. 

     a.) A Közös Hivatal 2016. évi költségvetése 

     b.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 

     c.) Az Óvodai költségvetés tervezet ismertetése 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

     Előadó: Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó 

a.) A Közös Hivatal 2016. évi költségvetése. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadónak szóbeli kiegészítése nem volt. 

Török Elek alpolgármesternek annyi felvetése volt csak, hogy Bakonyszombathely 

telefonköltsége miért 10 szerese az Ácsteszérinek.  

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy Ácsteszéren  megoszlik a költség az önkormányzat és 

hivatal között.   Bakonyszombathelyen a telefonköltség reálisnak mondható, benne van az 

internet, telefon, fax. A költségvetési támogatásunk a lakosság csökkenése arányában a 4 falut 

tekintve 800 ezer Ft-tal csökkent a múlt évihez képest. Súr község teljesen önállóan mozog a 

költségvetésben. A két hivatal költségvetése a társulási megállapodásban rögzítettek alapján 
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készült el, teljes egészében. Összesen 50 millió 334 ezer központi költségvetés támogatás.  A 

költségvetés némi hozzájárulást kíván mindegyik  Önkormányzattól, így Bakonyszombathely 

részéről 1.445.000 Ft, amivel hozzá kell járulni. Egyéb olyan kiadások pl. informatikai 

szolgáltatás, könyvelésnek a fenntartása lehet, hogy itt még szűken is van tervezve.  

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 

12/2016. (II.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott 

költségvetés kimutatás alapján elfogadja a Bakonyszombathely Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetését.  ( Mellékelve) 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

b.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése. 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy az előző Képviselő-testületi ülésen, 

amit megbeszéltek, azokat a változtatásokat átvezette. Módosította a központi ügyelet 

támogatását /megemelte, mivel a tavalyi nem lett kifizetve/. Fejlesztési tartalékba 11 millió Ft 

körüli összeg került. A zárszámadás függvényében ez még alakulhat. Kistérségnél 1.000.000 

Ft, házi segítségnyújtás nincs benn.  

Pintér Lajos polgármester kérdése, hogy a zárszámadással mennyit javulhat ez a 11 millió Ft 

körüli összeg. 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy a pénzmaradványt 2014-től másképp 

számolja, az új rendszer szerint. Eddig úgy számolták, hogy volt a pénzkészletünk, ami a 

számlánkon volt, ezt növelte a kifizetett bérekkel/pl. decemberi bérnél ez már kifizetésre 

került és így visszajön a következő évre/ csökkentve a passzivált pénzekkel. Most jelenleg 

tényleges bevétel, tényleges kiadás passziválással számol. Tényleges forgalommal számol. 

Elszámolás után jönnek be a finanszírozási műveletek. Tényleges normatíváról el kell 

számolni. 
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Pintér Lajos polgármester kérdése, ha összeadunk minden számlánkat mennyi az az összeg, 

ami rendelkezésre áll/25 millió Ft/. Nem érti az ellentmondást a 11 millió és a 25 millió 

között. Talán kicsit jobban állunk, mint gondoltuk. Tartozásaink nincsenek. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről 

 

c.) Az Óvodai költségvetés tervezet ismertetése. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Reif Jánosné az ácsteszéri óvoda vezetője elmondta, hogy amit az írásos beszámolóban is leírt 

a 2015. október 1-i létszám szerint kapják a normatívát. Az óvodai munka szervezéséhez 

szükség van a 4 fő óvodapedagógusra. Az óvodában két csoportban nevelik a gyermekeket, 

mindkét csoportban a teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus kell. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy komoly hiány van a költségvetésben. Sajnos a 

tavalyi évhez képest ez jelentősen növekedett. Ami a létszámot illeti, lehet, hogy félállással is 

betölthető lenne. Komoly hiány van a szakmában, kevés a szakképzett óvodapedagógus. Volt 

képviselői beszélgetés erről az óvodapedagógiai állásról, amit sajnos régóta nem sikerül 

betölteni Bakonyszombathelyen sem. 

Varga Sándor jegyző annyit fűzött hozzá az előzőekhez, hogy a két óvoda költségvetését a 

társulási tanács fogja elfogadni. A valóságos helyzethez igazodva, lehetne-e egy csoportba 

összevonni a két csoportot abban az időszakban, amikor nincs foglalkozás/pl. alvás délután, 

egyéb tevékenység/.  

Reif Jánosné intézményvezető elmondta, hogy nem megoldható, mind a két csoportba 

óvónőnek kell lenni. Bármi történik, az intézményvezető a felelős a gyermekekért. Délután is 

van a csoportokban foglalkozás, bár a szervezett foglalkozások délelőtt vannak.  

Pintér Lajos polgármester megkérte az intézményvezetőt, hogy röviden mondja el hogy fest 

egy délutáni időszak az óvodában.  

Reif Jánosné intézményvezető elmondta, hogy vannak csoportfoglalkozások a délutáni 

időszakban is.  A dajkáknak is sok a teendője. A lefekvés előtt is vannak egyéb dolgok, amit a 
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gyermekekkel végig kell csinálni. Amig ők pihennek, a dajkák felmosnak, egyéb teendőiket 

ellátják, előkészítik az uzsonnát, éppen hogy végeznek, mire felkelnek a gyermekek. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy ezt a 

komoly hiányt hogyan lehetne csökkenteni. Egy másik dolog szülői felvetések érkeztek, hogy 

sok a beteg gyermek az óvodában egészségtelenek a körülmények, dohos az épület. 

Megkerestük a tagintézmény vezetőt, hogy mennyi a realitása, mennyire gyakoriak a 

betegségek. Meg kellene várnunk az óvodapályázat eredményét, lehet ez 1-2 héten belül 

eldől. Vakolatleveréssel, szigeteléssel tudunk javítani a jelenlegi óvodaépület állapotán. 

Simon Ferenc képviselő szerint, ha akkora a baj, hogy a gyerekek egészségi állapota 

veszélyben van akkor azonnal lépni kell. 1-1 csoporttermet fokozatosan meg lehetne csinálni. 

/Ennek költsége több százezer Ft/. Megköszönte az óvónők munkáját, kitartását. 

Teklovicsné Németh Gabriella a bakonyszombathelyi óvoda vezetője elmondta, örül neki, 

hogy végre a testülethez is eljutott az óvoda állapota. A megbetegedés nem több. 

Kiscsoportban előfordul, hogy több a beteg gyermek, de ez annak is betudható, hogy új a 

környezet, új a közösség, sokszor még reggel nem lázas a gyermek, elhozzák az óvodába, a 

közösségben összeszed valamit. Az épület dohosodása sok asztmás és allergén betegséget von 

maga után. Évek óta javasolta, hogy a burkolat levétele lenne a megoldás, az a penészfészek. 

Nem tudja, hogy ez milyen költséggel jár. Ha lezárul a szorgalmi időszak májusban, akkor 

lehetne igazából megvalósítani.  

Pintér Lajos polgármester szerint minden évben leírták a beszámolókban, hogy mire van 

szükség, mi a legfontosabb. A testület pozitívan állt hozzá a dolgokhoz.  

Az elhangzottakat a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem hozott.  

4./ Az Önkormányzat 2016. évi közmunka programja 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a múlt hét csütörtökön megkaptuk a 

Minisztériumnak a pályázatot támogató főbb okiratát. Minden ponton elfogadták. A tárgyi 

dolgok tekintetében /pl. térkő/ pár millió, összességében 44 millióról beszélünk bérekkel 

mindennel együtt. Kérte a Képviselők javaslatát, hogy mit lehetne még betervezni pályázaton 

kívüli dolgokkal. 

Szteblák Lajos képviselő elmondta, hogy a Bem utca Damjanich utca kereszteződésében áll a 

víz, az út tönkremegy, villanyoszlopok kidőlnek. A hídgyűrű magasabban van, mint az árok. 

Az alsó házak vízben állnak, nem folyik el a víz. Ezzel mielőbb kezdenünk kell valamit. 

Pintér Lajos polgármester annyit válaszolt erre a felvetésre, hogy beépítjük ebbe a közmunka 

programba.  
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Kállai István képviselő felvetése, hogy a Flórián szobrot fel kellene újítani. Ez egy 

mellszobor, valamikor egy kút mélyén találták meg a Kastélyparkban. Jelenleg egy 

magánháznál található meg, a falu ékessége lenne.  

Az elhangzottakat a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem hozott. 

5./ Egyebek 

       a./  Rágcsálóirtás szervezése és költségei 

            Előterjesztő: Varga Sándor  jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy egészségügyi hatóságtól szakmai véleményt kért, adjon 

irányvonalat, mit lehetne tenni, nagyon elszaporodtak a patkányok. A megyéből is sok a 

bejelentés, Kisbér és környékén is ez a helyzet.  Két helyről is kért árajánlatot, egyik a 

Bábolna Bio, ők telkenként 34.000 Ft-ért vállalnák félévben 3 alkalommal, majd 1 év múlva 

újra megismételnék. A másik egy ütemben végezné el, telkenként 12.500 Ft-ért telkenként.  

Simon Ferenc képviselő felvetette  január 1-től van egy olyan törvény, hogy 1 kg-nál nagyobb 

kiszerelésben nem vásárolhatunk patkánymérget.  

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy biztonságosan helyezzük ki  az irtószert,  ez nagy 

felelősség és megfelelő techikai eszközökezt kell ehhez biztositani. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy régebben a Bábolna Bio Ászáron 3 millió Ft-ért 

végezte az irtást. Végigkérdezett pár Önkormányzatot, miképp szervezték meg a fertőtlenitést. 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy 1400 Ft egy láda, amiben biztonsággal ki lehetne 

helyezni az irtószert. Sajnos nagyon veszélyes a háziállatokra is. Szakszerűen kell ezt 

megoldani. Főleg a lakatlan telkek, ill, ahol állatok vannak a veszélyeztetett helyek. Első 

lépésben fel kell szólítani a lakosságot az írtásra /mindenki saját érdekében/. Ezt ellenőrizni 

kellene legalább havonta. Figyelemfelkeltésnek is jó, hogy foglalkozzon vele a lakosság. A 

hírmondóba is közzé kell tenni. A hatósági állatorvos véleményét megkérdezzük. 

A Képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, határozatot nem hozott. 

       b./ Tájékoztatás a márciusi ünnepkör programjairól 

             Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a hagyományos fesztiválunkat március 15-én 2 

órakor tartjuk. Előtte koszorúzás az emlékműnél, majd az ünnepi műsor következik. Az idén 

főleg népdalkörök szerepelnek, de hagyományainkhoz híven a bakonyszombathelyi óvodások 

műsorával indítunk, ill. tánccsoportjaink is fellépnek. 

Az elhangzottakat a Képviselő-testület részletesen megtárgyalta és tudomásul vette, 

határozatot nem hozott. 
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        c./ Közművelődési programterv véglegesítése / Falunap / 

                 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Republic együttessel ill. a Lov gitár projekttel 

megvan a szerződésünk. Két tánccsoport jelentkezett be Budapestről és Ászárról. Delta 

zenekar sajnos ezen a júliusi hétvégén nem tudta vállalni a fellépést. Hip-hop ill. mulatós 

műfajban kellene körülnéznünk, ez így elég is lenne. 

Az elhangzottakat a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem hozott. 

 d./ KTKT társulás módosítás. 

 Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy újabb KTKT társulás megállapodás módosítása előtt 

állunk, miszerint amiben döntöttünk, hogy a KTKT társulási formában ellátja a családsegítő 

szolgálatot és a házigondozást. Hozzá kell igazítani az alapító okiratot ill. a társulási 

megállapodást, kéri a kistérség, hogy ezt a testületek hagyják jóvá. 

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 

13/2016. (II.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KTKT társulás 

megállapodás soron következő módosítását.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 e./ Folyékony kommunális hulladék elszállítására szerződés hosszabbítása. 

 Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a Tricom Trans Kft-vel kötött megállapodásunk 2015. 

május 31-én lejárt, továbbra is biztosítani kell a faluban, aki nem csatlakozott a csatornára, 

hogy a folyékony hulladékát elszállítassa az Önkormányzat. 

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 

14/2016. (II.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a folyékony 

kommunális hulladék elszállítására vonatkozó szerződés hosszabbítását. 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Varga Sándor jegyző 

Egyebek: 

Simon Ferenc képviselő felvetette, hogy a Főtéren egyetlen oszlopon van közvilágítás a 

kastélyparkban. A másik, hogy az a járda a Baross utca TSZ felőli oldalán az árok ki van 

árkolva, az őrsitől 20 méterre bedőlt az árok. Nem folyik el a víz. Itt volt a kishíd, átereszt kell 

tenni. 

Kállai István képviselő kérdése, hogy a tűzeset károsultjainak javára megnyitott számlára 

mikor lehet befizetni. Ugyanis az önkormányzat nyitott egy számlát a helyi 

takarékszövetkezetben. Javaslata lenne, hogy egy 3 tagú bizottságot hozzunk létre,/ egy, aki 

nyilvántartja, kettő felügyeli/ Felhívást küldjünk ki, hogy a falu lakossága is értesüljön erről a 

dologról és mindenki, aki segíteni szeretne, ezt meg is tudja tenni. 

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

bezárta. 

 

                                                 Kmf. 

 

                 Pintér Lajos                                                            Varga Sándor 

                 polgármester                                                                 jegyző 

 


