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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

175-7/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

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

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

képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

                            Kovácsné Villand Lívia, Benedek Elek Ált. Isk. igazgató helyettese 

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Reif Jánosné az ácsteszéri Meseerdő óvoda vezetője 

 

                            Teklovicsné Németh Gabriella a bakonyszombathelyi Benedek Elek  

 tagóvoda vezetője 

 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

  

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

                            Szteblák Lajos képviselő 

 

Bejelentéssel később érkezik:  

                            Török Elek alpolgármester 

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

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő jelen van. Javasolta, hogy az egyebek 

napirend a./ pontjához kerüljön felvételre bérleti szerződések elbírálása napirend. 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

 

A döntéshozatalban részt vett 4 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

48/2017. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

NAPIREND 

 

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

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

2./ Vidékfejlesztési program pályázata, konyhafejlesztés. 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Tájékoztató a Benedek Elek Általános Iskola tevékenységéről 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

     Előadó : intézményvezető 

  

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

óvodapedagógiai tevékenységről 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

     Előadó : intézményvezető, tagintézmény vezető 

 

5./ 2017. évi költségvetési rendelet módosítása  

     Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 
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6./ Egyebek 

a.) Bérleti szerződések elbírálása 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

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

fontosabb intézkedésekről.                                 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester kiegészítette írásos beszámolóját. Június 10-én sikeres bált 

szervezett az óvodai szülői munkaközösség a Művelődési Házban. Útpadkák felújítása 

megtörtént a Damjanich utcában. EFOP, KEOP pályázatokat benyújtottuk. Óvodai 

pályázatról biztosat nem tudunk. Konyha felújítási pályázat folyamatban van, BM pályázat 

benyújtása megtörtént. A sportegyesület június 7-én tartotta elnökségi ülését, az éves 

közgyűlés június 17-én szombaton lesz a Művelődési Házban. 

 

Homoki Péterné képviselő a Településképi arculattal kapcsolatban említett meg egy-két 

gondolatot. Interneten megjelent a Kérdőív is és a  javaslatra a lap. Hírmondóban érdemes 

lenne egy rövid szövegesformában közzétenni, ezt javasolja átgondolásra. Az iskolás 

gyerekekkel is ki lehetne küldeni a Kérdőívet, a lakosság ötleteit, javaslatait várjuk töltsék ki, 

hozzák vissza, a község hirdető tábláira szintén kihelyezhetjük. Ezeket a hirdető táblákat 

rendbe kellene tenni, mert már nem lehet rajtuk eligazodni. Eddig kevesen reagáltak a 

lakosság részéről. Településképi arculati kézikönyvvel településképpel kapcsolatosan ha 

anyagi lehetőségek engedik őszre betervezni az Esterházy térre /rózsabokrok, örökzöldek 

/kiültetését. A beszámolóban olvasta a tehetségfesztivál összességében sikeres volt / így 

fogalmazott a polgármester /, szerinte kicsit színvonalon aluli volt. Az elkövetkező évekre  

javasolja, hogy az is kapjon emléklapot aki nem teljesített kimagaslót. Az óvodai bál jól 

sikerült, jó volt a hangulat, minőségi körülmények voltak. Gratulál a szervezőknek.  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, egyetért azzal, hogy az Esterházy térre ültessünk ki 

rózsákat, örökzöldeket. A településképet jelentősen javítaná. A tehetségfesztivállal 

kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy összességében jól sikerült. Amit hozzá kellett tenni, azt 

mi beletettük, talán többet is mint tavaly vagy tavalyelőtt. / kollégák, aktivisták /. Az, hogy 
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így sikerült a KLIKK is időben elkezdte a szervezést, de nem erősített rá. Sajnos csak egy-két 

település vett részt, a jövőben fel kell mérni van-e rá igény a települések részéről. Az iskola 

igazgatók felelőssége is ez. 

 

16.12-kor Török Elek alpolgármester megérkezett az ülésre.  

 

Kállai István képviselő elmondta, hogy Bakonyszombathely honlapját áttekintette, vannak 

nagyon régi dolgok rajta. Lehetőség szerint ezeket tegyük aktuálissá.  

 

Ferenci Andrea képviselő a honlappal kapcsolatban elmondta, hogy főleg Civil szervezetek 

esetében van sok változás, de egyéb tekintetben is. A honlapot Gálné Farkas Irén kezeli, az ő 

díjazását is meg kellene beszélni /10-15 ezer Ft-ot javasol/hó /. Ingyen nem várhatjuk el tőle. 

 

16.18-kor Simon Ferenc képviselő megérkezett az ülésre. 

 

Teklovicsné Németh Gabriella a bakonyszombathelyi Benedek Elek tagóvoda vezetője 

elmondta, hogy jól sikerült a bál, körülbelül 90 fő volt jelen, ez optimálisnak mondható. Volt 

egy felajánlás Ancika volt kolléganőnk vője Joó Gábor nyert megy egy sapkát 

nyereményjátékban / tatai autóversenyzőé volt a sapka, aki Csucsu névre hallgat /. 

Felajánlotta a Gábor 2000 Ft-os induló licittel az óvoda javára. 100 ezer Ft-nál jár a licit, 

június 30-ig lehet licitálni. Magánszemélyektől kaptak kisebb-nagyobb felajánlásokat. A 

Tihanyi Dániel nagyon jó zenét szolgáltatott, ezt külön szeretné megköszönni. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy Homoki Péterné képviselő által javasolt kérdőívet 

megpróbáljuk a lakosság fele kiküldeni. Nem akarja értékelni, főleg leértékelni ezt az egészet, 

de az ő véleménye az, hogy ez nem tud működni. Ennek  az volna a lényege, hogy feltárná a 

település értékeit, mik volnának ezek. Néhány van, nagyon alaposan átnéztük az építésszel, 

nem is igazán érti mindenki, hogy miről is van szó. Ez a törvény vagy szabályozás nem éppen 

Bakonyszombathelyre készült. Lakosságtól sem várhatunk különösebb dolgokat. 

 

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: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

49/2017. (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./ Vidékfejlesztési program pályázata, konyhafejlesztés. 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a pályázat Magyarország 

Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, illetve a közétkeztetés fejlesztésének 

megvalósítása érdekében került meghirdetésre. Ennek keretén belül a Magyar Államkincstár 

„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére”, 

a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” tárgyban VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszám alatt pályázati felhívást tett közzé. 

 

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 

50/2017. (VI.13.) számú Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzata benyújtja pályázatát  

a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra”,  

amelyben vállalja a projekt összköltségének 10 %-át, 565.652 Ft-ot önerőként 

költségvetéséből. 
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Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 
3./ Tájékoztató a Benedek Elek Általános Iskola tevékenységéről 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

     Előadó : intézményvezető 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az Iskola részéről nagyon részletes 

beszámolót kaptunk. Felkérte Pintérné Ballabás Mártát az intézmény vezetőjét, ha gondolja, 

szóban egészítse ki beszámolóját.  

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója elmondta, különösebb 

kiegészítést nem gondol, elég részletes beszámolót adott le. Az intézmény június 17-én 

szombaton 10 órakor tartja hagyományos ballagási ünnepélyét, melyre tisztelettel vár 

mindenkit. Az év végi zárás a jövő héten várható.  

 

Homoki Péterné képviselő elmondta a beszámolóból kitűnik, hogy komoly munka folyt az 

intézményben felnőttek és gyerekek részéről is. Szinte hihetetlen, hogy ezt a sok programot, 

szakköröket hogyan is lehetett összeegyeztetni. Sok szép eredményt értek el a tanulmányi 

versenyek tekintetében is. Tanításon kívüli program is rengeteg volt.  

 

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 

51/2017. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek 

Általános Iskola tevékenységéről szóló részletes beszámolót.  

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 
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4./ 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 felkérte az intézményvezetőket, ha van kiegészíteni valójuk az 

írásos anyag mellé, azt tegyék meg. A képviselőknek ha van észrevételük az óvodai nevelési 

év munkájáról mondják el.  

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, alapos, nagyon részletes beszámolót kaptunk.  Az 

elemzésen kívül a jövőbeli feladatokról is volt szó. A gyógytestnevelés problémája is szóba 

került. Ezzel kapcsolatosan olvasta a beszámolóban, hogy javasolja a vezetés az 

Önkormányzatnak együttműködést a Pedagógiai Szakszolgálattal a gyógytestnevelés 

biztosítására. A logopédia kérdése is felvetődött, hogy milyen problémák voltak. Óvodai 

kirándulás tekintetében / sok gyereket a szülők nem engedtek el / milyen oka volt ennek. 

Óvoda épületével kapcsolatban átmenetileg valamit ki kell találni / reméljük nyer a pályázat, 

de amíg elkészül az új óvoda a régit is használható állapotba kell tenni /. A beszámolóból 

olvasta, hogy a főzőkonyha átkerült az óvodához Ácsteszér esetében. Mi indokolta ezt. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az óvodai pályázatba mindent beleadtunk. Jelenleg 

várnunk kell, pár hét múlva rákérdez az érintettektől ezzel kapcsolatosan. Ami biztos, 

legalább még egy évig a régi épületben folyik az óvodai munka. Tartalmi tevékenység 

tekintetében jól működik az óvoda. Akadtak panaszok, orvosoltuk nem az általános munkát 

minősítették. Általánosságban jó a véleménye az óvodai munkáról.  

 

Reif Jánosné az ácsteszéri Meseerdő óvoda vezetője elmondta, hogy a nyílt napra kapott 

meghívót a testület, polgármester, jegyző beletekintést nyertek az óvodai munkába. A 

szülők részéről volt egy ilyen észrevétel, hogy nincsenek foglalkozások. Az óvodában 

folyamatos munka folyik, minden nap vannak foglalkozások. Faliújságra ki van rakva a heti 

munkaterv ezt ellenőrzik is. A gyerekekkel foglalkoznak az óvónők, ez látszik a 
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fellépésekből, műsorokból. A levegőztetés minden nap megtörténik. A logopédia nagy 

szívfájdalma. Későn kezdenek el foglalkozni a gyerekekkel. Kevesen vannak a 

szakszolgálatnál. Mióta a KLIKK működteti rosszabb a helyzet. A gyógy testnevelést az 

iskolában kell ellátni nem az óvodában ezt írják elő. Az óvodában elláthatja, ha a fenntartó 

együttműködési megállapodást köt vele. Nem lehet óvodapedagógust, logopédust, gyógy 

testnevelőt, pszichológust „kapni”. Hosszadalmas, nehézkes a szakszolgálat működése. Az 

iskolaérettségnek megvannak a kritériumai. Az óvodai érettségről mint olyanról nincs szó. 

Ácsteszéren jelen esetben tíz új kisgyermek van. A szülők részére kiküldtünk egy felmérő 

kérdőívet, amin többek között a szobatisztaságra is rákérdeztünk / a tíz gyermekből egy sem 

volt szobatiszta /. Sok esetben szegény a szókincsük a kisgyermekeknek. Élőszavas 

mesélést a gyermekek 90-95 % - a nem élt meg / ez a későbbi olvasásnak egyik alapja /. 

Sajnos sok esetben az étkezéssel is gondok vannak / van olyan kisgyermek, akinek nem volt 

kanál a kezébe /. Minimális szókinccsel érkeznek hozzánk az óvodába a kisgyermekek, ez 

szintén nagy erőfeszítéseket követel. Nagyon nagy hátrányokat kell ledolgozni az 

óvodában. Gondolt rá, hogy a védőnőket bevonni ebbe a dologba segítsenek ebben. 

 

Török Elek alpolgármester a beszámolóban olvasott a pedagógusok önellenőrzéséről. Ez 

mit takar? 

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy 

intézménynek, vezetőnek, pedagógusnak előtte önértékelést kell végezni / magamról mi a 

véleményem, másokról stb. /. Vezetőt a szülőknek is külön értékelni kell. Ez egy hatalmas 

munka. Van egy belső / saját maguk / egy külső / ami a tanfelügyelet / ill. a minősítés / ez 

egy hármas rendszer /. Az eredeti elképzelés szerint ez úgy épült volna fel, hogy a 

tanfelügyeleti ellenőrzésnek az eredménye beépült volna a pedagógusoknak az 

ellenőrzésébe. Végül ez nem így valósult meg. Azzal zárul, hogy meg kell határozni mik 

azok a területek  amiket fejleszteni kell. Majd ez alapján ellenőriznek.  

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy szakmai dolgokhoz nem szeretne hozzászólni. A 

szülők részéről a gyermek ellátottsága a lényeg. A pedagógusok tudják értékelni legjobban 

az óvodából kikerülő gyermekeket, mennyire volt hatékony az óvónők munkája. 

Egészséges nevelés, közösségbe illeszkedés nagy kihívás az óvónőknek gyermekeknek 

egyaránt / természetesen a szülő érdeke is /. Nagymértékben kellene az emberek 

szemléletén változtatni. 
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Teklovicsné Németh Gabriella a bakonyszombathelyi Benedek Elek tagóvoda vezetője 

elmondta, hogy első és legfontosabb dolog az új óvoda kérdése. Április 12-én kapta a 

jelzést az óvodapályázattal kapcsolatban, azóta semmi hír. Természetesen a nyári tatarozás 

ennek függvénye. Teljes mértékű felújítás ráférne az épületre. Azért jó lenne tudni, hogy 

milyen mélységig mehetünk bele a felújításba, illetve mikor kezdődnének a munkálatok. 

Tavaly csak a mosdók lettek felújítva. Kettő hét múlva bezár az óvoda, el lehetne kezdeni a 

felújítást. 45 gyerekkel zártuk az évet, október 1-el 42 gyerekkel indulunk. 3 óvónő kevés 

ennyi gyerekre. Kirándulás nagyon sarkalatos pont volt. Már szeptemberben eldöntötték, 

hogy hogyan legyen / szülők nélkül /. Nem érezte a közös kirándulást, mert szanaszét 

széledtek a gyerekek. Kéthavonta van olyan program ami a szülőkkel együtt történik, szinte 

minden programba bevonják a szülőket is. Nincsen óvodaérettség, minimális ismeretekkel, 

képességekkel jönnek az óvodába a gyerekek.  

 

 

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 

52/2017. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ácsteszér-

Bakonyszombathely-Csatka Óvodafenntartó Társulás 2016-2017. évi óvodapedagógiai 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

5./ 2017. évi költségvetési rendelet módosítása  

     Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetését a testület a 

1/2017.(II.28.) számú rendeletével fogadta el. A költségvetés után bekövetkezett gazdasági 
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események indokolják az önkormányzat eredeti költségvetési rendeletének módosítását. Ezen 

módosítást követően a módosított bevételi és kiadási főösszeg 229.506.635 forintról 

254.199.015 forintra változik, tehát 24.692.380 forint az előirányzat növekedés.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (VI.14.) 

önkormányzati rendelete   

a költségvetésről szóló  

1/2017. /II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

6./ Egyebek 

a.) Bérleti szerződések elbírálása 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a faluból Reider Aranka megkereste 

őt egy olyan kéréssel, hogy a volt Szociális központ épületét lakhatási céllal kivenné az 

Önkormányzattól. Nem lakás céllal, hanem üzleti céllal ő is elgondolta, hogy az épülettel 

kellene valamit kezdeni, akár autó szerviznek vagy gumi szerviznek kiadni. Régóta üresen áll 

az épület csak romlik az állapota. A testület véleményét kéri abban a kérdésben, hogy 

felújítással vagy anélkül adjuk ki, hirdessük meg. 

Simon Ferenc képviselő véleménye, hogy ne költsünk felújításra, hirdessük meg az épületet, 

költsön rá az aki kiveszi.  

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 

53/2017. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhívással közzéteszi a volt 

Szociális központ épületét, üzleti céllal kiadja autó szerviz vagy gumi szerviz vállalkozásnak. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésével. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Kótai Károly bakonyszombathelyi 

lakos megkereste egy olyan kéréssel, hogy a volt TSZ területén az Önkormányzatnak van egy 

épülete amit ő bérbe venne bútorokat szeretne benne tárolni. Erre a területre nem szívesen 

engedünk be idegeneket, hisz nagyon sok minden van itt ami az Önkormányzat tulajdonában 

áll. 

 

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 

54/2017. (VI.13.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja bérbe a volt TSZ 

területén lévő Önkormányzati ingatlant, más céljai vannak az épülettel. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

 

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

bezárta. 
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                                                             Kmf. 

   Pintér Lajos                                                                                       Varga Sándor 

  polgármester                                                                                            jegyző 

 

 

 

 

 


