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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

175-5/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

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

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

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Hermann Imréné Gazdálkodási főelőadó 

  

Bejelentéssel távol maradt: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Vaderna Balázsné Szociális Bizottsági kültag 

 Kállai István képviselő 

 

Bejelentéssel később érkezik: 

                           Török Elek alpolgármester 

  

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

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

 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
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A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

34/2017. (IV.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

N A P I R E N D  

 

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

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

2./ A 2016. évi költségvetési rendelet módositása. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ A 2016. évi költségvetés zárszámadás, beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról. 

a.) Közös Hivatal 

b.) Önkormányzat 

c.) Társulás 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester, Varga Sándor jegyző 

 

4./ Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzésekről. 

     Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

           

5./ Pályázati folyamatok, beadások és eredmények. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

6./ Egyebek  

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 
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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 tájékoztatta a testületet, hogy a mai napon a Munkaügyi Központ 

ellenőrzést tartott. Annyi észrevételük volt csak, hogy a három pályázatról csoportonként 

külön kéri az adminisztrációt / napi szinten /. Helyszíni ellenőrzést is tartottak a szociális 

gazdaságot és a gyümölcsöst tekintették meg. 

 

Ferenci Andrea képviselő a helyi Takarékszövetkezettel kapcsolatban érdeklődött, hogy van-e 

közelebbi hír a nyitva tartással kapcsolatban. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Pannon Takarék Bank vezetője csütörtökön jön 

hozzánk vele tárgyalunk ez ügyben. 

 

Simon Ferenc képviselő a beszámolóban olvasta, hogy Bársonyoson folyik az aprítékolás. Ez 

a saját ültetvénynél van? A telepen, ahol ő dolgozik szintén lenne aprítékolni való, ez 

megoldható-e? A kaszálásnál útba lesz, minél előbb oldjuk ezt meg. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Bársonyos és Kerékteleki között folyik jelenleg a 

munka. Természetesen az aprítékolni valót minél előbb elvisszük.  

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és az első napirendet részletesen megtárgyalta és 5 

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

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2017. (IV.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 

lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló 

polgármesteri beszámolót. 

Határidő:  Azonnal 
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Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

2./ A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a zárszámadás elfogadása előtt 

szükséges a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása, az utolsó módosítás novemberben 

volt. 

Kérte a testületet, hogy az előterjesztés alapján tegye ezt meg. 

Az előterjesztést sem a pénzügyi főelőadó, sem a jegyző nem kívánta szóban kiegészíteni. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

 

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

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete   

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló  

2/2016. /III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 
 

16.10-kor Török Elek alpolgármester megérkezett az ülésre. 

 

 

3./ A 2016. évi költségvetés zárszámadás, beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról. 

a.) Közös Hivatal 

b.) Önkormányzat 

c.) Társulás 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester, Varga Sándor jegyző 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

a.) Közös Hivatal 

   Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy viszonylag részletes tájékoztatás került ki. 

   Megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. 
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Hermann Imréné pénzügyi előadónak kiegészítése nem volt a napirenddel kapcsolatban. 

 

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 

                    36/2017. (IV.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közös Hivatal 

2016. évi zárszámadási beszámolóját (mellékelt adatok szerint). 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester, Varga Sándor jegyző 

b.) Önkormányzat 

Zárszámadás, Önkormányzat. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy viszonylag részletes tájékoztatás került ki. 

Megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. 

Hermann Imréné pénzügyi előadónak kiegészítése nem volt a napirenddel kapcsolatban. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő-testület az előterjesztést és az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV.25.)      

önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

c.) Óvodai társulás 

 Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy viszonylag részletes tájékoztatás került ki. 

 Megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. 
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Hermann Imréné pénzügyi előadónak kiegészítése nem volt a napirenddel kapcsolatban. 

 

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

 

4./ Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzésekről. 

     Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a törvény szerint az előző évi ellenőrzésről szóló 

jelentést a beszámolóval együtt kell a testület elé terjeszteni. A 2015. évi ellenőrzéseket a 

Dákai úr elvégezte a tervek szerint mind az Önkormányzat, mind a Közös Hivatal 

tekintetében. Elemezte tervek szerint a beszámolót illetve a Közös Hivatalnak a 

pénzforgalmát amiről jelentést írt.  

 

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 

                    37/2017. (IV.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső 

ellenőrzésekről szóló tájékoztatást, jelentést  valamennyi intézményre tekintettel feltétlenül 

elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

5./ Pályázati folyamatok, beadások és eredmények. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy legfontosabb az óvoda pályázat. Sajnos még nincs 

kihirdetve, nem tudunk biztos eredményt. A másik az EFOP 7.3.3.16. pályázat, amit május 2-

ig kell benyújtani / egész életen át tartó tanulás /. Klubfoglalkozások, szakkörök, 
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ismeretterjesztő előadások, közművelődés, családi napok stb. Tavalyi Polgármesteri Hivatal 

felújításának pályázata folytatódik / társasházi épületek felújítását kizárja a pályázat /. Belső 

felújításra pályáznánk, lehet még hidakra utakra. TOP-os pályázat nyert  / 85 millió Ft /. 

Vérteskethely, Bakonybánk, Ete, Bakonyszombathely települések vannak benne. Orvosi 

lakás, rendelő külső felújítása / színezés, tetőcsere /. Fogorvosi szék pályázat is benne van 

ebben. Start pályázatokra is megjöttek a szerződések. Három részből áll, mégpedig szociális 

gazdaság / parlagfű mentesítés, aprítékolás, mezőgazdasági projekt /, közútkezelő / 

útfejlesztés /, belvíz elvezetés / Jókai utca, Árpád út, Szabadság utca /.  

 

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 

38/2017. (IV.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati hivatal  

épületének belső felújítását (2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 31. cím alatt)  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 482.197 Ft saját forrást a 2017. évi 

költségvetés tartalékának terhére irányozza elő. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

6./ Egyebek 

Ebbe a napirendi pontba most nem volt előterjesztés.  

 

Képviselői felvetések: 

Ferenci Andrea képviselő felvetette megkeresték őt többen a faluból azzal kapcsolatban, hogy 

a jelenlegi fél 8 helyett 7 órától lenne felügyelet az iskolában. A másik dolog pedig a 
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falunappal kapcsolatos bár ez még egy kicsit távolabb van, hogy szedjünk-e belépőt. Az ő 

véleménye, hogy ne szedjünk. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta igazából ez a dolog az iskolára tartozik, ha megalapozott 

az igény akkor az iskola megoldja. 

 

Simon Ferenc képviselő a falunaphoz szeretne hozzászólni az ő véleménye, hogy szedjünk 

belépőt. Színvonalas programok lesznek, akit érdekel az nem sajnálja rá a pénzt. Egy másik 

dolog pedig, hogy az orvosi rendelőben nagyon fűt a kazán, lehetne mérsékelni a fűtést most 

már nem kellene ennyire fűteni.  

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy a villamos energiával kapcsolatban mi a helyzet? 

Jelentkezett-e az úr, aki a földgázzal kapcsolatos árajánlatot tette. Az MFR épületben sokszor 

napokig ég a villany erre figyeljünk oda.  

 

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

bezárta.  

 

 

                                                            Kmf. 

 

             Pintér Lajos                                                           Varga Sándor 

          polgármester                                                                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


