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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

175-16/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

 december 18-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 

  

Bejelentéssel távol maradt: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

                            Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

  

 

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

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

 

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 

101/2017. (XII.18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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N A P I R E N D  

1./  A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata. 

     Előterjesztő : Varga Sándor jegyző 

 

     2./  Önkormányzati helyzetkép, a pályázatok állása, lehetőségek a közeljövőben. 

     Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

3./  Egyebek  

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1. / A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy 2014-ben minden Önkormányzat megalkotta a helyi 

esélyegyenlőség programot. Esélyegyenlőség szabályozása településen belül megtörtént / 

kisebbség, nő, férfi, fogyatékos, gyerek, felnőtt stb. / mindennek a szabálya benne van. Ezt 

minden évben felül kell vizsgálni. Az Esélyegyenlőség központ kérése, hogy ez működik-e, 

küldjük a véleményt. Ha nem működik, mit kell rajt módosítani. Megállapításunk az lenne, 

hogy a helyi esélyegyenlőség program a jelenlegi szabályaival együtt működőképes, 

működik, módosításokat nem kívánunk benne eszközölni.  

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

102/2017. (XII.18.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

Bakonyszombathely Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi program részeinek 

megvalósulását értékeli,  ezért az esélyegyenlőségi programot  eredeti állapotában hatályban 

tartja, módosítani nem kívánja.  
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Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

     2./  Önkormányzati helyzetkép, a pályázatok állása, lehetőségek a közeljövőben. 

     Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, összességében jól állunk ebben az évben. Nagy fejlesztés 

nem történt, kisebb fejlesztések voltak /pl. filagória a szökőkút köré, térkövezések, járdaépítés 

a Szabadság utcában, belvizes árkok javításai stb. /. Annak ellenére, hogy nem volt nagyobb 

felújítás, komoly pályázatokat nyertünk meg, így pl. a TOP 4-es, ami az óvoda-bölcsödét 

alapozta meg. A mi helyzetünket tekintve már csak a közbeszerzésen múlik a dolog. A másik 

az orvosi rendelő pályázat, ami ugyan kisebb jelentőségű, nagyságrendű, de a falu egész képe 

szempontjából jelentőségteljes. A műfüves pályára benyújtottuk a pályázatunkat az MLSZ-

hez, valamint a TAO-nak a mikrobusz pályázata, amit szintén megnyertünk. Ezeken kívül 

még vannak pályázatok aminek egy része még várakozó állásponton van. TOP pályázatokkal 

kapcsolatosan az óvoda-bölcsöde pályázat úgy áll, mindenünk megvan csak a közbeszerzési 

anyagot kell kiküldeni és irányítani a dolgokat. A műfüves pályához is benyújtottunk minden 

dokumentumot. Itt még várható egy hiánypótlás. Itt egy plusz dolog van, vizszintnek 

megfelelő magasságban fel kell tölteni a talajt. Ezt az Önkormányzat meg tudja oldani.  A 

TAO pályázatnak éppen a végén járunk, aminél bejöttek a különböző támogatások /egy 2 

milliós támogatás ami biztos / 7 millió egyszázezer van lefedve. Így állunk a pályázatokkal. A 

faluban a munkásszállás helyzete borzolja a kedélyeket, ez egy hosszabb folyamat lesz / 

jogszabályi követelmények létszám tekintetében /.   

 

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

 

3./  Egyebek  

Ebben a napirendi pontban nem volt előterjesztés. 

Képviselői felvetések: 

Homoki Péterné képviselő észrevételezte, hogy a szökőkútnál még mindig ott van a törmelék 

az ünnepekre vitessük el. 
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Mivel több tárgyalni való nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 

bezárta. 

 

                                                             Kmf. 

 

              Pintér Lajos                                                               Varga Sándor 

             polgármester                                                                      jegyző 

 

 

 

 


