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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

175-12/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

 október 30-án 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Simon Ferenc 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 

                            Dr. Buják Szilvia háziorvos 

                            Dr. Boldov Vladimir fogszakorvos 

  

Bejelentéssel távol maradt: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 Dr. Buják Szilvia háziorvos 

                            Dr. Boldov Vladimir fogszakorvos 

  

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 a közkonyhai szolgáltatási megállapodás 

meghosszabbítása napirend, b./ pontként lakás föld ingatlan vásárlás feltételeinek biztosítása 

napirend, c./ pontként E-ON szerződés napirend, d./ pontként a Rákóczi szövetség kérelme 

napirend, e./ pontként Falunap 2018. napirend. 
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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 

73/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

NAPIREND 

 

1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról ,  

 a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

2./ Tájékoztató a háziorvosi szolgálat és a védőnő munkájáról, tevékenységéről, fogorvosi 

     tevékenységről. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Rendeletalkotás reklámhordozók elhelyezéséről. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Rendeletalkotás tűzifajuttatásról 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ A Közép-Dunavidéki Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

6./ Vállalkozásfejlesztési Alapítvány okiratának módosítása  

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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 7./ Megállapodás a helyi egyházakkal. 

    Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

8./Egyebek 

a) A közkonyhai szolgáltatási megállapodás meghosszabbítása. 

b) Lakás föld ingatlan vásárlás feltételeinek biztosítása. 

c) E-ON szerződés. 

d) Rákóczi szövetség kérelme. 

e) Falunap 2018. 

 

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 elmondta, hogy az előző testületi ülésen három testületi javaslat 

merült fel. Egyik, hogy a Közútkezelő fele jelezzük az út hibákat javítsák ki még a tél beállta 

előtt. A másik dolog fákat megrendelni a hősi emlékparkba /Kállai István képviselő javasolta, 

hogy ültessünk ide fákat /. A harmadik pedig a parkban található játszótér felújítása / Nyilasi 

György Zoltán a homokozót már megcsinálta, utána következnek a játékok /. A téren lévő 

játszótér ellenőrzése megtörtént a hibákat kijavítottuk. 

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy milyen segítséget kért a Pannon Takarék tőlünk? 

 

Pintér Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy segítségünket kérték munkaerő téren. 

Vezetőt keresnek a Bakonyszombathely - Súr kirendeltségekbe. Nem feltétlenül szükséges 

pénzügyi szakember /legalább érettségizett legyen/. Ha látókörünkbe kerül olyan személy akit 

alkalmasnak tartanánk erre a pozícióra, kérték, hogy jelezzük feléjük. /Ha nem találnak 

megfelelő embert, félő, hogy munkaerő hiányában bezárják a kirendeltségeket/. 
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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 

74/2017. (X.30.) 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 háziorvosi szolgálat és a védőnő munkájáról, tevékenységéről, fogorvosi 

     tevékenységről. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

a.) Védőnői tájékoztató. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, a doktornő ½ 4- kor jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 

részt venni. Megköszönte segítségünket egy szórólapterjesztés ügyében. Sajnos a fogorvos 

talán egyszer jelent meg személyesen 10 év alatt képviselő-testületi ülésen. Mivel csak a 

védőnő van személyesen jelen vele kezdjük a beszámolót. Mindjárt meg is kérdezte, van –e 

szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

Vaderna Balázsné védőnőnek szóbeli kiegészítése nem volt a beszámolóval kapcsolatban. 

Pintér Lajos polgármester elmondta a beszámolóban olvasta, hogy 2 db hosszmérőre lenne 

szükség / Bakonybánk és Bakonyszombathely településre /. Az Önkormányzat részéről 

rendben van. A tisztasági meszelést tavasszal az előző évekhez hasonlóan megoldjuk. 
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Vaderna Balázsné védőnő tájékoztatta a testületet, hogy sajnos az utóbbi időben oltóanyag 

fennakadás volt. Máskor hó elején megjöttek az oltóanyagok mostanában éppen mire oltani 

kell akkor érkezik meg. HPV felmérést kell készíteni, hogy ki kéri / 7. osztályos lányok 

körében /. Jelentéseket számítógépen kell készíteni elég sok időt vesz igénybe és a rendszer is 

elég nehézkesen megy lassú.  

 

Homoki Péterné képviselő pár gondolatot fűzött hozzá a napirendhez. Részletes, sokrétű, 

mindenre kiterjedő beszámolót kaptunk a védőnői munkáról. Örömmel fogadta, hogy a gyógy 

testnevelés ismét beindul. Remélhetőleg a rászorulók részt vehetnek rajta, nincsenek 

korlátozások /2-3 éve le kellett csökkenteni/. Külön örömmel olvasta a beszámolóban, hogy 

tisztasági és fejtetvesség nem volt.  

 

Vaderna Balázsné védőnő elmondta, hogy a babaklubról nem szeretne lemondani, szívesen 

jönnek a gyerekek valamikor kevesebben de nagy örömmel. Várandós kismamákkal /17-41 

éves korig bezárólag/ 2-3 hetente találkoznak. Gelegenyés pusztára hetente-kéthetente ki kell 

menni. Az oltásokat könyvelni kell ez nagyon időigényes munka. 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Ribánszky Noémi előadással jönne a 

kismamákhoz. Az óvodával együtt meg kellene beszélni, hogy mikor jöjjön. Jó egészséget 

kívánt a védőnő áldozatos munkájához. 

 

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 

75/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a védőnői ellátásról 

szóló részletes beszámolót. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 
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b.) Háziorvosi szolgálat tájékoztatója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a doktornőnél egy olyan kitétel volt 

ha az Önkormányzatok jobban támogatnák, akkor a háziorvosi ügyelet is jobban működne. 

Részünkről nincs akadálya ennek. Az írásos beszámolót precíznek pontosnak találta jó 

egészséget kívánt a doktornő munkájához.  

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy 2009. novemberében már 8 éve kezdett a 

háziorvos a településen / mondja el hogyan érzi magát a faluban /. Megkérdezte volna tőle, 

hogy a szemközti helyzet miatt mi az álláspontja. Sajnálná ha elmenne a településről. Alapos, 

lelkiismeretes munkát végez. A háziorvosi ügyeletet támogatni kell neki is ez a véleménye. A 

beszámoló rövid volt, de lényegre törő minket érintő korrekt. 

 

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 

76/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a háziorvosi 

ellátásról szóló részletes beszámolót. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

c.) Fogorvos tájékoztatója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta a fogorvos beszámolójához annyit tenne hozzá, hogy 

néztünk egy gépészeti egységet / fogorvosi széket / . Amit mi kiválasztottunk az nem felelt 

meg neki ő egy jobbat tudott. A pályázatot november 30-ig meghosszabbították. Ez a pályázat 

a TOP-os pályázatban van benn, ahol 11,5 millió Ft-ot nyertünk. 1-1,5 millió Ft a fogorvosi 
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székről szól a többi a tető és külső felújításokra kell. További munkájához jó erőt egészséget 

kívánt. 

 

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 

77/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a fogorvosi 

ellátásról szóló részletes beszámolót. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Rendeletalkotás reklámhordozók elhelyezéséről. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Varga Sándor jegyző elmondta, ismételten van egy törvény adta kötelességünk ami szerint a 

helyi reklámhordozókat  helyi Önkormányzati hatáskörbe tette a törvény, amit szabályoznunk 

kell, hogy milyen módon lehet reklámozni. Egyébként ez a reklám tevékenység része lesz 

majd az új rendezési tervnek abba fog beépülni. Addig is átmenetileg meg kell alkotni.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete   

                          a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről 
 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 
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4./ Rendeletalkotás tűzifajuttatásról. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy az idei évben is tudtunk pályázatot benyújtani tűzifára 

megkaptunk a támogatást, aminek a szétosztását helyi rendelettel kell megvalósítani. Erre 

minden évben új rendeletet alkotunk a pályázati felhívásban lévő tartalomnak megfelelően. 

Ennek a tervezete szintén kiment, ami azonos a tavalyival minimális eltéréssel / 94 m
3
-t 

nyertünk /. A szerződést a polgármester megkötötte az erdészettel. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (XI.01.) önkormányzati rendelete   

                                                a szociális célú tűzifa juttatásáról 
 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

5./ A Közép-Dunavidéki Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy kiküldtük a módosítást igazából egy jó része a tagi 

Önkormányzatok kiválásával foglalkozik. Koordinálási, információnyújtási dologról van 

benne szó. Lényegbeli változást nem tapasztalt. 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy akik kiváltak miért váltak ki mit lehet róla tudni, 

hova társultak? 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy alföldi települések voltak akik kiváltak / nem 

illeszkedtek bele a koncepcióba /. Igazából nem lehet tudni semmit erről. Évi 50 ezer Ft-os 

támogatást adunk / önállóan nem tudjuk megoldani a hulladékkezelést /. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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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 

78/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Közép-Dunavidéki 

Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításával. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

6./ Vállalkozásfejlesztési Alapítvány okiratának módosítása  

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy Bakonyszombathely Község Önkormányzata is tagja a 

megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak. A kiküldött anyagban benne van az alapító 

okirat módosítása a kuratórium új tagjainak a megválasztása. Ezeket kell jóváhagyni a 

tagságnak.  

 

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 

79/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom 

Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ( 2800 Tatabánya, Fő tér 4. ) 

kuratóriumi elnökének Popovics Györgyöt ( 2943 Bábolna, Csekonics u. 35., anyja neve: 

Rózsár Gabriella ), a kuratórium alelnökének Borsó Tibort ( 2890 Tata, Perényi u. 45., anyja 

neve: Kósa Julianna ), míg a kuratórium 3 tagjának Dr. Molnár Attilát ( 2900 Komárom, Lajta 

u. 5., anyja neve: Czeglédi Gabriella ), Németh Andrást ( 2536 Nyergesújfalu, Zöldfa u. 7., 

anyja neve: Strohmayer Mária ) és Dr. Szerencsés Lászlót ( 2500 Esztergom, Deák F. u. 20., 

anyja neve: Ellinger Erzsébet ) választja meg. Egyetért a Komárom-Esztergom Megyei 

Regionális Vállálkozásfejlesztési Alapítvány ( 2800 Tatabánya, Fő tér 4. )  alapító okiratának 
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módosításával. Elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét. 

Felhatalmazza Popovics Györgyöt a Megyei Közgyűlés elnökét, hogy a változásbejegyzési 

kérelmet benyújtsa a Tatabányai Törvényszék felé. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

7./ Megállapodás a helyi egyházakkal. 

    Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Varga Sándor jegyző elmondta, a római katolikus egyháznál jött elő a probléma most az 

ellenőrzések során, hogy egyházi szabályzatot kell neki készíteni a temető gondozásáról, 

rendezéséről. A plébános úr ezt elkészítette, ennek a szabályzatnak része egyrészt a két 

egyház között a megállapodás, illetve az Önkormányzattal való megállapodás. Ebben a 

megállapodásban korábban már rögzítve volt az, hogy mi a feladata, milyen feladatot vállalt a 

temető fenntartásában az Önkormányzattal ill. az egyházzal volt egy korábbi megállapodás. 

Ezt a plébános úr átnézte elküldte, hogy  a testület fogadja el. Az egyik az háromoldalú 

megállapodás azért,  / evangélikus egyház, katolikus egyház, Önkormányzat között / mert 

mindkét egyház kapja évente a 150 ezer Ft-os temető takarítási hozzájárulást. Ez a 

megállapodás képezi a temető szabályzatnak a mellékletét. 

 

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 

80/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a katolikus egyház 

által elkészített egyházi szabályzatot, melynek része a két egyház ill. az Önkormányzat közti 

megállapodás. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 
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8./Egyebek 

a) A közkonyhai szolgáltatási megállapodás meghosszabbítása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta 2018. december 31-ig kötöttük meg a szerződést. A 

pályázat elbírálása megtörtént, az volt a konyha részéről a kérdés, hogy a szerződést meg 

lehetne e hosszabbítani. A maga részéről helyesli a hosszabbítást. 5 évre szeretne 

hosszabbítani / be szeretne fektetni a vállalkozásba /. Bővíteni szeretne, hogy nagyobb 

rendezvényeket is tudjon tartani. Munkaerőhiány a gondja / nincs előkészítés /.  A közkonyhai 

pályázat is jól áll gépeket vásárolunk, eszközöket berendezéseket. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy változást vártunk a közkonyhai ellátástól, de igazából 

nem történt semmi. Visszaesett a színvonal. Van egy előírás, hogy milyen ételt kell adni. 

Egészséges étrend szerint / fehérje, szénhidrát, só, cukor stb. /. Javulást várunk az étkeztetés 

terén. Adjunk februárig haladékot, próbáljon a minőségen javítani. Márciusban megkötjük a 

szerződést. Sajnos sok a mirelit zöldségből, húsból készült étel, pedig a konyhakertből friss 

zöldséget tudna felhasználni. Igényfelmérés alapján próbálja meg az ételkínálatot 

összeállítani.  

 

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 

81/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

étkeztető a  közkonyhának az étkeztetési szolgáltatását javítsa a mirelit áruk csökkentésével és 

az igénybevevőknek a jobb kiszolgálása, /változatosság, házias ételek/ 2018. február 28-ig 

vezesse be márciusban visszatérünk rá. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 
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b) Lakás föld ingatlan vásárlás feltételeinek biztosítása. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ez a napirendi pont Kovács Csaba 

Szabadság utcai lakos lakásigényéről szól. A Dózsa utca 65. sz. mögött lévő telket szeretné 

megvásárolni. Ez a rész külterület és ehhez a rendezési tervet kellene módosítani.  

 

Varga Sándor jegyző elmondta,többször megkereste őt ez ügyben a Csaba. Az a terület, amit 

ő meg szeretne vásárolni zártkert oda szeretne építkezni. Hozzánk küldte valaki, hogy mi ezt 

tudjuk módosítani, megengedni. Ez azt jelenti, hogy rendezési tervet kell módosítani / 

bevonni külterületből belterületbe azt a kis földrészt /. Ez nagy munkával és magas költséggel 

jár. Le van állítva a rendezési terv módosítás. 2018. után tud építési engedélyt kapni. Vonassa 

ki a tulajdonosokkal a termelés alól ezt a területet 2017. december 31-ig / amikor bevonják 

nem kell megfizetni a talajkivonási díjat /. 2018- ban lesz a rendezési terv átdolgozása, akkor 

lesz ez a dolog aktuális, a testület ezt figyelembe veszi akkor.  

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

 

c) E-ON szerződés. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az E-ON megkeresett bennünket egy ajánlattal 4 Ft/ 

kw óra kedvezményt adott. Ennek az a feltételt, hogy 2 évig nem köthetünk mással szerződést 

/ 2019. december 31-ig /. Általánosságban az E-ON-nal nem vagyunk megelégedve, sajnos 

nem úgy teljesítenek mint kéne. A közvilágításra is évente 2 millió Ft-ot kifizetünk nem midig 

hárítják el a hibát időben.  

 

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 

82/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az E-ON árajánlatát 

a csökkentett kedvezménnyel. A szerződés megkötésével a polgármestert bízza meg.   

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 
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d) Rákóczi szövetség kérelme. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Rákóczi szövetség keresett meg minket egy 

levéllel Felvidéki, Délvidéki, Erdélyi gyermekek támogatása céljából. Egy-egy iskolát lehet 

10 ezer Ft-tól támogatni / ez a minimum /. Ezt az összeget elsősorban beiratkozási programra 

lehet fordítani. Javasolta a Gútai iskola támogatását 20 ezer Ft-al. 

 

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 

83/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Rákóczi 

szövetség kérelmének helyt ad, 20 ezer Ft támogatást nyújt a Gútai iskolának. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

e) Falunap 2018. 

Ferenci Andrea képviselő elmondta nagyjából összeállt a falunapi program. Már csak 

főműsorszámot kellene választani. / Joly és Suzy fél nyolcra jön, lesz színdarab 

gyermekeknek  Óz a nagy varázsló /. Az iskola benyújtott egy pályázott azzal a céllal, hogy 

segítsék a falunapot / 1 millió 300 ezer Ft /.  

 

Homoki Péterné képviselő tájékozódott egy-két előadó tekintetében, hogy milyen árakkal 

dolgoznak. / Pl. az Ismerős Arcok 90 perc 1 millió Ft, Csepregi Éva – Végvári Ádám 60 perc 

900 ezer Ft, Honeibeas mostani újhullámos együttes 1.5 millió Ft, EDDA 2 millió Ft, Irigy 

Hónaljmirigy stb. /. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, 2 ellenszavazattal  tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

84/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2018. évi 

július közepén tartandó falunapra főműsorszámként a Csepregi Éva- Végvári Ádám duót hívja 

meg. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

Képviselői felvetések: 

 

Homoki Péterné képviselő kérdése a gyógyszertárral mi a helyzet tudunk-e valamit? 

 

Ferenci Andrea képviselő elmondta a Pick Up Kft részéről már többször megkeresték főleg 

hétvégén, hogy a Művelődési Házba nem tudnak bejutni a kábel TV miatt. Ezt meg kellene 

oldani. A másik dolog pedig, hogy a focisták pénzügyi beszámolójukat legalább évente 

tegyék meg. 

 

Kállai István képviselő kérdése, hogy a Művelődési Házon lévő napelem működik-e? 

 

Homoki Péterné képviselő szeretné tudni, hogy az étkezési térítési díjtartozás, kölcsönök 

visszafizetése hogyan áll. 

 

 

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 

    

    

 

 

 

 

 


