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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

175-3/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

 március 27-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Kállai István 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 

  

Bejelentéssel távol maradt: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Vaderna Balázsné Szociális Bizottsági kültag 

 Simon Ferenc képviselő 

  

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

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő jelen van. Javasolta, hogy az egyebek 

napirend a./ pontjához kerüljön felvételre támogatási kérelem / Medicopter Alapítvány / 

napirend, zárt ülésen b./ pontként Bakonyszombathelyért Alapítvány Kuratóriumának 

megválasztása napirend,  c./ pontként Önkormányzati kitüntető címek adományozása 

napirend, d./ pontként gyermekszületések ösztönző támogatása napirend.   

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
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A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2017. (III.27.) 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: Pintér Lajos polgármester 

 

2./ Beszámoló az adózási tevékenységről. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

3./ Főzőkonyha bérleti szerződés tárgyalása 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

4./ Bakonyszombathelyért Alapítvány alapítói jogok átvétele 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Térítési díjak megállapítása 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

6./ Tájékoztató a településkép szerkesztéséről 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

7./ Egyebek 

a) Támogatási kérelem / Medicopter Alapítvány / 

b) Bakonyszombathelyért Alapítvány Kuratóriumának megválasztása / zárt ülés/ 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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c) Önkormányzati kitüntető címek adományozása  

d) Gyermekszületések ösztönző támogatása 

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 egy gondolattal egészítette ki írásos beszámolóját. Tatabányán 6 

intézmény vezetőjével vett részt tankerületek részéről egy megbeszélésen. Több tankerületet 

kijelöltek felújításra, 1-1,5 milliárdra lehet számítani pályázaton, amit benyújtanak majd / 

kijelölt intézmények pályázhatják meg/. Benedek Elek Általános Iskola is benne van ebben a 

körben / a járásból egyedül/. Tankerületi igazgatók, igazgató helyettesek és Bertalan Judit 

Országgyűlési képviselő is részt vett ezen a megbeszélésen. Az elbírálás még ebben a 

kormányzati ciklusban megtörténik. A Bakonyi Fesztivál volt a legnagyobb rendezvénye 

ennek az időszaknak jól sikerült, nagy volt az érdeklődés. 

Török Elek alpolgármester a beszámolóban olvasott a konyhai fejlesztésekről ez mire 

vonatkozik melegítő konyhai vagy óvodai fejlesztésre. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy ez egy másik pályázat, ami az óvodai pályázattal 

párhuzamosan fut.  

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és az első napirendet részletesen megtárgyalta és 6 

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

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2017. (III.27.) 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. 
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Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

2./ Beszámoló az adózási tevékenységről. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Varga Sándor jegyző elmondta az írásos anyag kiment a képviselők részére, várja a 

kérdéseket a napirenddel kapcsolatban.   

Szteblák Lajos képviselő áttekintette az anyagot, a pótlék és bírság tekintetében nézte, hogy 

mennyi a hátralék / komoly összegnek tűnik/. Ezek behajthatók-e. 

Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet, hogy 1 millió 200 ezer Ft körüli az összeg, ami 

kint van. Ez szinte minden egyes adózóra van. Ezt egy ideje külön számlán gyűjtjük, sajnos 

nem jó megoldás. Mindenkinek van külön egy adóhátralék számlájaHiába küldjük ki a 

csekket, hiába szólítjuk fel, mindenki figyelmen kívül hagyja.  

Szteblák Lajos képviselő kérdése, hogy milyen arányban lenne ez a pénz az Önkormányzat 

tulajdona és milyen arányban az Államé / pl. gépjárműadónál Állam 60%, Önkormányzat 40 

%/? 

Varga Sándor jegyző válaszolt a kérdésre. Ez a bevétel teljes egészében az Önkormányzaté.  

Pinté Lajos polgármester elmondta, hogy összességében jó az összeg és ez az 5.331.076 Ft, 

ennek 2 millió Ft körüli összege 5 nagy adózónál adódik össze. Majdnem a fele. 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy rendkívül jól állunk e téren. A korábbi behajtások jó 

eredményt hoztak. Szinte egy adózó van, aki 2.2 millió Ft-ra kért fizetési haladékot. Nagyon 

minimális hátralék van iparűzési adó tekintetében. Az adózási morál jónak mondható. A 

behajtástól tartanak az adózók. 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy ebben az összegben azok a cégek benne vannak, 

akik iparűzési tevékenységet folytattak a volt TSZ területén / amik megszűntek pl. mosoda 

stb./? 

Varga Sándor jegyző válaszolt a kérdésre. A mosoda tekintetében sajnos már elévült a 

követelés. 
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Szteblák Lajos képviselő észrevétele, hogy a gépjárműadónál az előírt éves adó 10.573.961 

Ft, a hátralék 723.792 Ft. Ez miből tevődik össze. 

Varga Sándor jegyző elmondta, a gépjárműadónál úgy lehet számítani, hogy a félévi tétele 8-

14 ezer Ft-ig mozog / a kocsinak az életkorától, adótételtől függ /. Durván 700 ezer Ft kb. 

ekkora átlaggal vannak mögötte adózók. 

Kállai István képviselő kérdése, milyen szankciók alkalmazhatók, ha valaki nem fizeti ki a 

gépjárműadót?  

Varga Sándor jegyző válaszolt a kérdésre, 1 év után ki lehet vonni a forgalomból a 

gépjárművet, ha nem fizet az ügyfél. 

Török Elek alpolgármester kérdése idegenforgalmi adó kivethető-e a faluban tartózkodó 

vendégmunkásokra? 

Varga Sándor jegyző válaszolt a kérdésre. Igen kivethető. Több mint egy vendégéjszaka után 

lehet. Be kell vallani. Adóhatósághoz be kell jelenteni / aki elszállásolja /.  

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 

21/2017. (III.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyző részlezes 

beszámolóját  az adózási tevékenységről.  

Határidő:  Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

3./ Főzőkonyha bérleti szerződés tárgyalása 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy március 17-én megtörténtek a tárgyalások a konyha 

vezetőjével. A tárgyalás eredményeként a szerződés elkészült a megbeszélt dolgokkal 

kibővítettük, kiegészítettük, ami szakmai felelősségre vonatkozott, kiküldtük. Március 31-ig 

aláírja mind a két fél. A szerződés 2017. április 1-től 2018. december 31-ig szól, ami 
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fejlesztések tekintetében meghosszabbítható. Elvárás, hogy a megbeszéltek szerint 

működjenek. Sajnos van kifogásolni való / pl. fagyasztott áru stb. /. Minőségi értékelés 

elsősorban fogyasztói vélemény, ill. étel mennyisége alapján. Egy felnőtt ebéd 

nyersanyagnormája 649 Ft + rezsiköltség. Ekkora összegből minőségi ételt lehet készíteni. 

Török Elek alpolgármester kérdése mennyire lehet őket meggyőzni, hogy a mi 

kertészetünkből vásároljanak friss zöldséget? 

Varga Sándor jegyző véleménye, hogy túlzottan meg akarnak felelni az élelmezésügyi 

előírásoknak, ami érthető is. Fertőzésveszélytől tartanak. A friss nyers zöldséggel sok a 

munka,  a mirelit jobb, egyszerűbb.  

 

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

 

4./ Bakonyszombathelyért Alapítvány alapítói jogok átvétele 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a 2017. március 7-én tartott ülésen az alapító tagok 

átadták Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az alapítói jogok 

gyakorlását.  

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 

22/2017. (III.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszombathelyért 

Alapítvány alapítói jogainak gyakorlását az alapítvány alapító tagjainak átadó döntése 

következtében átveszi 2017. április 1-től. Gondoskodik az alapítvány további, folyamatos 

működéséről. 

Határidő:  Azonnal 
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Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Térítési díjak megállapítása 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

A szociális törvényt szerint minden év április 1-ig meg kell állapítani az étkezési  térítési díjat. 

A térítési díj azonos az anyagszámadás tekintetében a nyersanyaggal, a rezsivel és az ÁFA 

tartalommal. Felnőttek tekintetében a rezsit meg kell fizetni, gyermekeknél nem.      

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2017.(IV.01. )rendelete az intézményi térítési díjakról. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

 

Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet a szerződésben benne van, hogy a főzőkonyha 

javaslatát figyelembe véve a testület állapítja meg a nyersanyag költséget. 

 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 

23/2017. (III.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Az étkezés egy adagra vonatkozó nyersanyagköltsége és egyéb költségei (rezsiköltség) 

korcsoportok szerint  

Ellátás Nyersanyag 

norma 

Rezsi ÁFA Teljes érték 

Óvoda 3x étkezés 340 307 175 822 
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Óvoda 2x étkezés 288 260 148 696 

Óvoda ebéd 234 213 121 568 

Menza 279 246 142 667 

Iskola 2x étkezés 348 280 170 798 

Iskola 3x étkezés 416 314 197 927 

Felnőtt 510 136 174 820 

Szociális 510 136 174 820 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Varga Sándor jegyző 

 

6./ Tájékoztató a településkép szerkesztéséről 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Településképi Arculati Kézikönyvet és ezzel 

kapcsolatos Önkormányzati rendeletet kell készíteni a településeknek. A kisbéri jegyző 

javasolta, hogy próbáljuk meg közösen megoldani. Három helyről kérnek be ajánlatot, a 

legjobbat fogadják el a Kistérségi ülésen. Az állam 1 millió Ft körüli összeggel támogatja a 

településkép fejlesztését. Az Önkormányzatnak nem kerül külön költségbe. 

Varga Sándor jegyző elmondta a település arculat meghatározását tette most fontossá a 

társadalmi politika, amely egy teljesen új irányvonalat akar létrehozni minden településen. A 

település arculatának megjelenése és kizárólagosan minden egyes településre jellemzően. 

Nagy felelőssége van a testületnek és a polgármesternek. Főépítészt kell alkalmazni. Arculat 

meghatározással kezdődik ez az egész program. Mint főépítész felméri a településen a 

településnek mi építészeti szempontból a legideálisabb arculata és a jövőben csak ezt lehet 

követni. Jellemzően megállapítja, a jövőképet felfesti most a múltból kiindulva. 2017. 

szeptember 30-ig a települési kép szerkezetet kell elkészíteni a főépítésznek ez kistérségi 

szinten lett pályázva / az összes településen ezt egy főépítész elkészíti /. Komárom megyében 
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6-7 ilyen jogosítvánnyal rendelkező ember van. Amikor ez elkészül erre fog épülni, ez egy 

rendeletforma. Magát a települési rendezési tervet 2018. január 1-től át kell dolgozni ennek 

megfelelően. Ez komoly munka lesz. Minden egyes településen kötelező lenne főépítészt 

alkalmazni, aki maga az építési mozzanatokat szakszerűen és szakmailag felügyeli.  

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 

24/2017. (III.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi kézikönyv 

előkészitéssel meghatalmazza  a polgármestert, hogy működjön együtt a Kisbér Járási 

településekkel és közösen válasszák ki a szakembert. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

7./ Egyebek 

a) Támogatási kérelem / Medicopter Alapítvány / 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az alapítvány ismét kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz, támogassuk őket. Konkrét összeget nem írtak. Javasolta, hogy 20 ezer Ft-

tal járuljunk hozzá a kérelemben felsorolt eszközök megvásárlásához.  

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2017. (III.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Medicopter 

Alapítvány támogatásához 20.000 Ft összeggel a felsorolt eszközök megvásárlásához. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 



10 

 

c) Önkormányzati kitüntető címek adományozása  

Ferenci Andrea képviselő elmondta – a május 13-i sportnap kapcsán vetődött fel benne – ha 

valaki olyat tett, ami nem szokványos, a település hírnevére üt vissza, jutalmazzuk meg. / pl. 

Aschenbrenner Zsuzsanna babakocsival végigfutotta a földet, ezt szó szerint kell érteni, híres 

újságba is bekerült, guinis rekord, vagy Iványi Krisztina a paksi Atomerőmű szóvivője, 

Udvardi Jenő rajzfilmekbe rajzolt Szaffi, Macskafogó, legfiatalabb perjel Sárai Szabó Tamás, 

Lachmann szabóság Győr stb. /.  Az elnevezésen gondolkodjunk / pl. akikre büszkék 

vagyunk. vagy bakonyszombathelyi volt, híres lett, települése hírét viszi a világba stb. /. Arra 

gondolt, hogy a falunapra terjesszük elő, addig gondolkodjunk az elnevezésen. 

Az elhangzottakat és a napirendet a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem 

hozott. 

 

d) Gyermekszületések ösztönző támogatása 

Varga Sándor jegyző felkérte a Szociális Bizottságot mondja el javaslatát a napirenddel 

kapcsolatban. A következő testületi ülésre a rendelet tervezetet elkészítjük. 

Ferenci Andrea képviselő elmondta, megbeszélték a feltételeket a Szociális Bizottság 

tagjaival. 30 ezer Ft-ot javasolnak adni januárig visszamenőleg. Állandó bejelentett 

lakcímmel rendelkezzen a kérelmező a településre. 

Az elhangzottakat és a napirendet a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem 

hozott. 

 

Képviselői felvetések 

Ferenci Andrea képviselő tájékoztatta a testületet, hogy a parkban a színpad balesetveszélyes. 

Erre figyeljünk oda. A játszótéren egy-két ülőkét ki kell cserélni, hintákat kijavítani. 

 

Kállai István képviselő elmondta, hogy az iskolánál a biciklitároló előtt van egy különálló 

gázcsonk, ami életveszélyes, nekitolatnak az autók. Az lenne a javaslata, hogy körbe kellene 

keríteni vagy a szolgáltatóval visszatetetni a földbe, ha nincs rá szükség. 

Homoki Péterné képviselő felvetése az iskolával szembeni játszótéren a szeméttárolókat meg 

kellene erősíteni. Ugyanitt a homokozókat fel kellene újítani olcsóbb homokból. A másik 
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felvetése a lakosság részéről többen megkeresték a határban lévő zajkeltés miatt. Ez a vadak 

elriasztására szolgál. Ebben az időszakban ez szükséges-e. Az Önkormányzat ennek 

érdekében tud-e tenni valamit. 

Török Elek alpolgármester kérése, hogy a tűzgyújtási tilalom időpontját tegyük ki a boltokhoz 

/ a településen 4 helyre /. 

 

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

bezárta. 

 

A Képviselő-testület a további napirendet zárt ülésen tárgyalta tovább. 

 

 

 

 Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 


