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Bakonyszombathely 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 

 június 13-án 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Ferenc, Szteblák Lajos, Kállai István Török Elek képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Teklovicsné Németh Gabriella a bakonyszombathelyi Benedek Elek  

 tagóvoda vezetője 

 Reif Jánosné az ácsteszéri Meseerdő óvoda vezetője 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

 Reif Jánosné az ácsteszéri Meseerdő óvoda vezetője 

 

Pintér Lajos 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 Jánó Csaba kérelme, b.) pontjához Gaja-

völgy Egyesület határozati javaslata, c.) pontjához Mák Levente kérelme, d.) pontjához 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, e.) pontjához a Tűzoltóház átadása, f.) pontjához Sportdíj 

átadása 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 

38/2016. (VI.13.) 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./ Tájékoztató a Benedek Elek Általános Iskola tevékenységéről 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

  Előadó: intézményvezető 

 

3./ Az Ácsteszér-Bakonyszombathely-Csatka Óvodafenntartó Társulás beszámolója az éves 

óvodapedagógiai tevékenységről 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

  Előadó: intézményvezető, tagintézmény vezető 

 

4./ Tájékoztató a pályázati tevékenységekről, programok megvalósulásáról, új pályázatok 

benyújtása 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Bölcsődei intézmény alapítása – alapító okirat tárgyalása 

 Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

6./ Egyebek 

a.) Jánó Csaba kérelme. 

b.) Gaja-völgy Egyesület határozati javaslata. 

c.) Mák Levente kérelme.  

d.) Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 

e.) Tűzoltóház átadása. 



f.) Sportdíj átadása.  

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

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

fontosabb intézkedésekről. 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

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

iskolával megtörtént a találkozó június 9-én a hagyományoknak megfelelően. A BM 

pályázatok folyamatban vannak. Hiánypótlás bement mind az orvosi rendelőnél, mind az 

óvoda-bölcsődei pályázatnál.  A pályázatunk jó, indokolt is egy dologgal lehet baj, a tavalyi 

statisztikai létszámunk a 36 fő. A  Mária útvonalakat összekötő kerékpárutakba 

Bakonyszombathely beleesik, mert Fejér megyéből átlépi a megyehatárt Csatkánál ez a 

kerékpárút. A tervezett útvonal Csatka-Ácsteszér-Bakonyszombathely-Kisbér-Majk. Van rá 

egy kisebb összeg, táblázásra és kijelölésre/ fizikailag nem valósul meg, hanem csak 

kitáblázzák ezt a szent kerékpárutat/. Szeptemberre visszakerül hozzánk, mert önerő erre a 

táblázásra 6 millió Ft. Több megye pályázik /Győr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-

Esztergom, Pest/. A 6 millióból a Megyei Önkormányzat 1,5 milliót tud felvállalni, a többi 4,5 

milliót szétosztja a résztvevő települések között valamilyen arányban, de ez még nincs 

kidolgozva. Megküldik a pontos nyomvonalat is. Ez a kerékpárút egy kijelölt kerékpárút lesz 

később könnyebb lesz valamikor erre pályázni.   

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 

39/2016. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 

lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló 

polgármesteri beszámolót. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 



 

2./ Tájékoztató a Benedek Elek Általános Iskola tevékenységéről 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

  Előadó: intézményvezető 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy egy részletes beszámolóval találkoztunk. 

Megkérdezte az intézményvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az írásos anyaggal 

kapcsolatban.  

Pintérné Ballabás Márta intézményvezető pár gondolattal egészítette ki az írásos 

beszámolót. Elmondta, hogy a tanulmányi eredményekről kimutatás nincs benne a 

beszámolóban. 18 kitűnő tanuló van. 1 tárgyból 1 gyermek bukik pótvizsgára. Folyamatban 

vannak a mérések a gyermekeknél/ testsúly stb./. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, 

segítségét.  

Pintér Lajos polgármester megkérdezte az intézményvezetőt,/ bár tudja, hogy a KLIK a 

fenntartó/ hogy van-e olyan tárgyi feltétel /akár az eszközállomány, Sportcsarnok, tantermek 

stb./ amiben, ha úgy adja a pénzügyi helyzetünk, tudunk segíteni. 

Pintérné Ballabás Márta intézményvezető elmondta, a nyári karbantartásokat meg 

tudták oldani. Hosszabb távon régi vágy, hogy az iskola és a sportcsarnok közti összekötő 

részt gress lappal beborítani, ill. az aula azon részére ahol még nincs. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy kb. 2-3 ezer Ft/ m2 ennek a gress lapnak az 

ára, hozzá ragasztó stb. ez közepes minőségű. Fel kell mérni mekkora m
2
-re kell megvenni, a 

pénzügyi bizottság erre rendkívüli ülést tartana /200.000 Ft-ig/. Egy másik dologgal 

kapcsolatosan megkérdezte az intézményvezetőt, hogy szeptembertől hogyan alakulnak a 

személyi feltételek.  

Pintérné Ballabás Márta intézményvezető tájékoztatta a testületet, hogy az informatikus 

állásra a pályázat ki van írva. Van elképzelés ezzel kapcsolatban.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a ballagás június 18-án lesz, tanévzáró 

értekezlet június végén. Kamocsára falunapra látogatunk, számítunk az iskolás gyermekekre, 

ill. Tihanyi Dániel is jönne, valamint a bakonyszombathelyi focicsapat. Megköszönte a 

pedagógusoknak a fáradtságos munkát, jó erőt, egészséget kívánt a jövőre nézve. 

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 

40/2016. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek 

Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Az Ácsteszér-Bakonyszombathely-Csatka Óvodafenntartó Társulás beszámolója az éves 

óvodapedagógiai tevékenységről 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

  Előadó: intézményvezető, tagintézmény vezető 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Reif Jánosné a Meseerdő Óvoda vezetője 

sajnos egyéb elfoglaltságok miatt nem tud itt lenni az ülésen. Leírta pár sorban, hogy külön 

köszöni a Képviselő-testületnek a segítőkészségét mind óvodai tekintetben mind a pályázat 

tekintetében. Amikor személyi cserék voltak, felszabadultak a helyek, mindig találtak 

megoldást. A teljes intézményre vonatkozó éves átfogó beszámolót később fogja küldeni. 

Felkérte Teklovicsné Németh Gabriella tagóvoda vezetőt, hogy képviselje őt, aki pár 

gondolattal egészítette ki az írásos anyagot. 

Teklovicsné Németh Gabriella tagóvoda vezető elmondta, hogy ez a beszámoló 

kizárólag a bakonyszombathelyi óvodáról készült. Reifné Irénke szokta statisztikai adatokkal 

kiegészíteni. Egész évben személyi feltételekkel küzdöttünk. Három stabil emberrel vittük 

végig az egész évet. Egy fő végzettsége nem megfelelő.  Nagycsoportba az induló létszámunk 

20 fő, kiscsoportba 18 fő. Október 1-i létszám 38-ra várható, év végére 43 fő. Nyári felújítás 

esedékes lesz/ lambéria csere stb./. Udvaron a külső falak vakolása is időszerű. Várja a 

kérdéseket a Képviselő-testülettől.  

Simon Ferenc képviselőnek a karbantartással kapcsolatosan lenne észrevétele. A kazán 

a szezon közben romlott el, erre mindenképpen figyeljünk oda. Az esedékes felújításokat 

végezzük el. Köszöni az óvónők és a pedagógusok fáradozásait. 



Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a pályázat tekintetében az októberi létszám a 

mérvadó. Az óvodánál a karbantartásokat el kell végezni / belső erővel is megoldható/. Kapu 

festése, külső falak vakolása időszerűvé vált. A kazánt mindenképpen meg kell nézni, lehet, 

hogy van még rá garancia, meg kell javítani. 

Homoki Péterné képviselőnek két dologgal kapcsolatban lenne kérdése. Az egyik, a 

konyhásokkal az étkezés feltételeinek a biztosítása mivel indokolják, hogy nem támogatják 

azt, ami a kultúrált étkezéshez kellene. Miről van szó, vagy mivel indokolják, hogy a 

tízóraihoz, ill. az uzsonnához a lekvárt és a mézet milyen kiszerelésben kapják a gyerekek. A 

másik kérdése a gyógy testneveléssel kapcsolatos. Prevenció lenne a fontos. Jobban ki lehetne 

küszöbölni a problémát az iskolába lépő gyermekeknél. Azt tudja, hogy súlyos személyi 

gondok vannak.  

Teklovicsné Németh Gabriella tagóvoda vezető válaszolt a kérdésekre. Nem tartja 

helyesnek, hogy mini vajat, mini nutellát kapnak a gyermekek.   Azt a választ kaptuk a 

szakszolgálattól, hogy oldjuk meg házon belül. El is kezdték mondani, hogy milyen 

gyakorlatokat végeztessünk a gyermekekkel. Igazából nincs gyógy testnevelő. Azt mondták, 

hogy fontosabb az iskolás gyermekeknél rendbe tenni a mozgásszervi problémát, mint az 

óvodás korúaknál. Az ő véleménye, hogy minél korábban kezdjük, annál hatékonyabb. 

Pintérné Ballabás Márta intézményvezető jelezte, mint a beszámolóban is írta, hogy az 

iskolában óraadóként dolgozik Juhász Petra gyógypedagógus heti tíz órában, aki tanulószobai 

és fejlesztő foglalkozásokat vezet / az első-második osztályban heti fél órában voltak 

foglalkozások /. 

Teklovicsné Németh Gabriella tagóvoda vezető elmondta, hogy igazából megoldottuk 

mi ezt. Nincs emberük. A gyógy testnevelési feladat ellátást a Petz szakszolgálatnak kell 

ellátni. Heti egy vagy kettő alkalommal 30-35 perc lenne szükséges. Pszichológusra évi 2-3 

alkalommal van szükség. Családsegítőnél kettő hónap várakozási idő van.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Petz szakszolgálatnak jelezzük a problémát. 

Az étkezéssel kapcsolatos észrevételeket szintén jelezzük a konyhán. Más rendszert kell 

csinálni. Megköszönte az óvónők munkáját, a tájékoztatót, beszámolót. 

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 



41/2016. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ácsteszéri 

Meseerdő óvoda Benedek Elek tagóvodájának 2015-2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Tájékoztató a pályázati tevékenységekről, programok megvalósulásáról, új pályázatok 

benyújtása 

 Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester szóban tájékoztatta a Képviselő-testületet a napirenddel 

kapcsolatban. A gépkocsi beszerzési pályázatot visszamondták. Vidékfejlesztési programból 

törölték.  A Művelődési Házzal kapcsolatos pályázatra Kiss László tervezőmérnök nem küldte 

el a verziókat. Vidékfejlesztési programba jelent meg egy pályázat Önkormányzati külterületi 

utak felújítására és ehhez kapcsolódó gépbeszerzésre. Összesen 30 millió Ft lehet. Úgy lehet 

pályázni, hogy utat is javítunk, ill. gépbeszerzésre/pl. markoló és tartozékai/. Elektronikusan 

kell benyújtani/ennek a költsége 48ezer Ft +ÁFA/. Azt kellene kitalálni, hogy melyik 

külterületi utat újítsuk fel és mivel/zúzottkő, makadám, aszfalt/. Az út a kérdéses, ezt még 

megbeszéljük./látókörbe került a 0290 hrsz-ú út ami Önkormányzati tulajdon 6456 m2/. 

Gépre mindenképpen pályázunk. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

42/2016. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vidékfejlesztési program 

keretében pályázatot nyújt be Önkormányzati külterületi utak felújítására és gépbeszerzésre, 

gép tekintetében markoló és tartozékai.  

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 



 

5./ Bölcsődei intézmény alapítása – alapító okirat tárgyalása 

 Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a pályáztató hiánypótlásként kérte a bölcsőde alapító 

okiratát, ami nem létezik. Másnap jött egy levél, hogy elég a nyilatkozat ahhoz, hogy ezt 

kiváltsa ezt az alapító okiratot a pályázati dokumentációból. Mindezek ellenére egy alapító 

okirat tervezetet tettünk a testület elé a mai napon, amit esetleg el lehet fogadni. De ha 

elfogadja be is kell jegyeztetni. Következik a többi lépés, amit véghez kell vinni a 

nyilvántartás szempontjából. Az ő meggyőződése, hogy ez nem kell. 15 napon belül át kell 

adni a Magyar Államkincstárnak. Függővé tesszük.  

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

 

6./ Egyebek 

 a.) Jánó Csaba kérelme. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Jánó Csaba bakonybánki lakos megkereste őt azzal 

a kéréssel, hogy 0,5 hektár területet szeretne az Önkormányzattól bérelni epertermesztésre 

azért, hogy pályázzon. Arra gondolt, hogy a tűzoltóház mögötti területet kellene neki bérbe 

adni vagy az ipari parkban egy területet. Öt év, ameddig fenntartja, ezt kell neki vállalni. 

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 

43/2016. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete általánosan elfogadott 

szántó m2 áron bérbe adja Jánó Csabának az Önkormányzati tulajdont képező 596 

hrsz-on található 0,5 hektárnyi Tűzoltóház mögötti földterületet. 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével ésa bérleti dij 

megállapitásával. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 



 

 b.) Gaja-völgy Egyesület határozati javaslata. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy kettő alkalommal vett részt Kistérségi 

Társulási ülésen itt felvetődött a Sógorka Miklós súri polgármester ambicionálására a 

Sinkovicz Zoltán kisbéri polgármester támogatásával egy turisztikai fejlesztési programon 

gondolkodtak abból kiindulva, hogy nagyon leült a túrizmus. Galya-völgy Egyesület 

képviseletében volt ott 2 fő elmondták, hogy az ő kistérségükben honosítottak jó pár 

rendezvényt/gyalogos túra, kerékpár túra, szabadtéri rendezvények stb./. Ezrével járnak 

ezekre a rendezvényekre. Mivel a kisbéri járásban nincs turisztikai iroda és egy ilyen feladatot 

elvállaló cég, a polgármesterek felkérték az egyesület tagjait, hogy tegyenek egy ajánlatot. 

Egy komplex ajánlatot tettek a web lap turisztikai kínálatának a működtetéséhez, 

rendezvényszervezés, minden község megmondaná, hogy mik az igényeik. Saját területükön 

sok sikert arattak, több ezren járnak az általuk szervezett programokra. Szerződés keretében 

elvállalnák a Kisbér járást folyamatosan web lapra feltenni a különböző rendezvényeket, 

működtetnék a weblapot, szerveznék, plakátolnák 17 településen a 

programokat/bakonyalja.hu weblap működtetése/. 3 millió Ft lenne az éves díj az egész 

járásra. Megpróbálnának egy kis mozgást éleszteni a járáson belül.  

Szteblák Lajos képviselő kérdése, hogy mi a jó a falunak Bakonyszombathely 

tekintetében? 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Bakonyszombathelyen elég sok rendezvény 

van, szinte minden hónapra esik valami. Itt elég pezsgő az élet.  Szerinte kicsit sok ez a 3 

millió forint a működtetésre. Javasoljunk a Kistérségnek 1.5 millió Ft-ot és egy év próbaévet.  

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

szavazattal,3 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2016. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja támogatni a 

Kistérségi Társulás javaslatát, miszerint egy túrisztikai fejlesztési program elindítását 

kezdeményeznék. Készitse el maga a Kistérség külső segitség  nélkül.  

Határidő:  Azonnal 



Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 c.) Mák Levente kérelme. 

 Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy ez a napirend már harmadszor kerül elő. 

Kállai István képviselő és Varga Sándor jegyző mentek ki a helyszínre. 

 Kállai István képviselő elmondta, hogy Gyurcsik János elkerített egy területet, amit ő 

már régebben megvásárolt az Önkormányzattól. A gáton belül a jobb oldalon van az a terület, 

amit Mák Levente meg szeretne vásárolni, tetszett neki a terület, ha meg tud egyezni az 

Önkormányzattal, akkor akár az egészet megvásárolná. A terület bal oldala is érdekelné. 

Faipari munkálatokat szeretne itt végezni. Száz méter távolságra van a falutól, talán nem 

zavarná a közelben lakókat. Munkahelyteremtés céljából sem lenne rossz dolog ez a 

településnek. Mennyit kérünk m
2
-ért, ez a kérdése. 

 Pintér Lajos polgármester kérdése, hogy nekünk melyik lenne a jobb? Ha később 

betelepülnek ide a faluba vállalkozások melyik lenne a jobb, hogy ne szabdaljuk túlságosan 

szét azt a területet /talán a gáton belül/. Addig nem tud pályázni, amíg nincs önálló területe. 

Kállai István képviselő véleménye szerint is a gáton belül lenne jobb, azonnal elhelyezhetné a 

fadepóit. Mi állapítjuk meg az árat. Gál Istvánt is érdekelné, mivel már neki is van itt területe 

ő is vásárolna földterületet. Meg kellene nézni, hogy az a földterület, amiről szó van 

Önkormányzati tulajdon-e. Földmérőt így is úgy is ki kell hívni. 10.000 m
2
 területről van 

szó/a szántó jelenleg 1-1,5 millió Ft között van/ hektár/. Mivel ez közművesített terület 

kínáljuk 300 Ft/m
2
 áron, de majd még érdeklődünk. 

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

 

 d.) Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a működés nem hozta meg a várt eredményt. A 

Megye átvenné a képviseletünket, az összes települési önkormányzatot ő képviselné.  

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 

45/2016. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 



Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozással a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:394. § (2) bekezdésére a Komárom-Esztergom 

Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítójaként az Alapítvánnyal 

kapcsolatos alapítói joga teljes jogkörű gyakorlására 2016. július 01. napjától véglegesen és 

visszavonhatatlanul a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot (2800 Tatabánya, Fő tér 

4. ) jelöli ki. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 e.) Tűzoltóház átadása. 

 Kállai István képviselő, a Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, hogy az augusztus 6-a és 

7-e között gondolkodik. Nem tudja eldönteni, hogy mikor legyen az átadás, szombat vagy 

vasárnap. Ebben kéri a polgármester és a képviselő társak segítségét. A tűzoltóháznál 

megtörténne a szalag átvágása, pezsgős üveg hozzávágása a falhoz, a többi program pedig a 

kastélyparkban. 

 Pintér Lajos polgármester véleménye, hogy inkább tegyük vasárnapra az átadást, egy 

ilyen nívós eseménynek meg kell adni a módját.  Vagy a másik verzió az istentisztelet után, 

akik a templomból kijönnek, rögtön oda mennének az ünnepségre, lenne egy ebéd déli 12 

órakor. Megkérdezte a Tűzoltó Egyesület elnökét, hogy milyen műsorra gondolt. Neki még 

lenne egy elképzelése a műsorral kapcsolatosan. Pusztavámon van egy nagyon jó zenekar, 

őket el lehetne hívni. Nagyon jók, erre az alkalomra ide valók. 

 Kállai István képviselő, a Tűzoltó Egyesület elnöke a délutáni időpontot jobbnak 

találná. Az egyesületi tagokat 3 órára odarendelné a tűzoltó házhoz. segíteni. A vacsora este 

hat óra körül lenne ideális. A helyi vadásztársasággal megbeszélné, erre a különleges 

alkalomra egy vaddisznót, ha fel tudnának ajánlani. Ha ez nem sikerül, akkor sertéspörkölt 

vagy esetlegesen még birkagulyás szerepel az elképzelései között. A műsorral kapcsolatban 

az általános iskola néptánc csoportját vagy még az énekkart kérnék fel. A Langallik 

táncegyüttes szintén szerepel a repertoárban. Tihanyi Dániel esetlegesen énekkel, zenével 

lépne fel. Emlék érmék kiosztását tervezi még, valamint tűzoltóautóval fecskendőkkel 

vízágyú lövést. 

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

 



 f.) Sportdíj átadása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy mindenképpen szeretne egy ilyen díjat odaítélni 

annak, aki erre rászolgált. Nagyon jó alkalom erre a közelgő falunapunk. A 

bakonyszombathelyi sportdíjra Ifj. Tóth Sándort javasolná, aki az utóbbi években nagyon 

sokat tett a sportért a településen. 

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 

46/2016. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Sándor részére kiváló 

sporttevékenységéért a bakonyszombathelyi sport díj kitüntetést adományozza. A kitüntetést 

Bakonyszombathely polgármestere a falunapon 2016. július 16-án adja át.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

 

Képviselői felvetések 

 Kállai István képviselő felvetette, hogy az útbaigazító tábla le van esve. Ezt pótoljuk. A 

fő téren a falu zászlaját tegyük fel a többi közé . Közkutakat visszaállítani a falu 

közepére, ill. az Erdősorra. /mérőt tesznek fel, fizetni kell az Önkormányzatnak/. Sok a 

biciklis, jólesne nekik a frissítő víz.  

 Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy a Baross utcán meghalt egy ház tulajdonosa, 

neki volt egy kutyája, sajnos a kutya még mindig ott van, pedig a haláleset már egy hete 

történt. Romos a ház rendezetlen a környéke. Ezzel kellene kezdeni valamit, az örökösöket 

felszólítani, hogy tegyék rendbe.  

 Simon Ferenc képviselő megkérdezte a jegyző urat, sikerült-e kideríteni, hogy a faluban 

az a hat félig kész ház kinek a tulajdonában van / Bem u. Dózsa u. Erdősor u./.  



 Török Elek képviselő kérdése, hogy a leégett Treier féle ház hogyan áll. Lehet-e tudni 

valamit, a biztosító fizetett-e. Több hónapja a TSZ székházban laknak, ami Önkormányzati 

tulajdon. A közüzemi számlákat ki fogja kifizetni.  

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

bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester jegyző 


