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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 pályázati teendők napirend, b./pontjához ingatlan 

bérlet váltás /Baross G. utca Henczné/. 

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 

14/2018. (II.26.) 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./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 2. fordulós tárgyalása 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

 

 3. / A civil szervezetek tevékenysége Bakonyszombathelyen  

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

 4./ Az Önkormányzat 2018. évi közmunka programja 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 



 

  5./ Egyebek 

a./ pályázati teendők 

b./ ingatlan bérlet váltás /Baross G. utca/ 

 

      Zárt ülés 

     Első lakáshoz jutók 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 elmondta, hogy nincs különösebb észrevétele. A Polgárőrség 

intézkedett egy autóban lakó hölgy miatt. A nagy hidegre való tekintettel intézkedni kellett.  

Homoki Péterné képviselő elmondta, olvasta a beszámolóban, hogy a Járási tehetségfesztivál 

meghirdetésre került. Ki fogja ezt össze, ki szervezi. Hol áll ez az ügy? A szokásos fellépőkön 

kívül kik lépnek fel?  

Pintré Lajos polgármester elmondta, hogy a tehetségfesztivált meghirdettük, a Banfot is mi 

fogjuk össze. Langallik, Pörbölyi együttes, Rába táncegyüttes lépnek fel. Február hónapban a 

tehetségválasztó kerül megrendezésre, április 21-én pedig a tehetségvonzó. A Járási Ki Mit 

Tud ahogyan eddig csináltuk 10 helyszínen sportos, művészeti dolgokat lehet kipróbálni. Este 

fellép Vadkerti Imre, ill. ászári ökumenikus nap lesz. 

Homoki Péterné képviselő elmondta, a Lépés újságban olvasta, hogy a volt pékség bolt 

épületét gyógyszertárnak kiadnák. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, ő is tud erről a dologról Csikár Imre tulajdonában van az 

épület, ő hirdette meg. Ez előtti dolog szintén gyógyszertárral kapcsolatos, a Tóth Ádám 

tulajdonában lévő Kossuth L. utca 36. sz. házat  megvásárolná a  súri gyógyszerész. Már 



történtek is tárgyalások ez ügyben. Önkormányzat előlegezze meg a megvásárlást, a 

gyógyszerésznő egy év után törlesztené le. 

Varga Sándor jegyző elmondta, többféle elképzelés volt a Kossuth utcai ingatlannal 

kapcsolatban. Önkormányzat megvenné, rendbe tenné, előlegezze meg a megvásárlást.  

OGYI-hez igényét bejelentette a súri gyógyszerész, hogy gyógyszertárt akar nyitni. Itt lenne a 

központ Bakonyszombathelyen, Súr és Ácsteszér lenne a fiókgyógyszertár. 

Homoki Péterné képviselő felvetette olvasott a beszámolóban a sportpálya részleges 

felújításáról, ez mit takar? 

Pintér Lajos polgármester elmondta, ezt a tavalyi TAO támogatásból szeretnénk megoldani. 

Ezt a támogatást egy évvel el lehet halasztani, mi erre az évre elhalasztottuk. Sportpályát 

szeretnénk felújítani. 

Homoki Péterné képviselő felvetette nagyon jó ötlet volt Szarka Flóra kiállítását 

megszervezni a Művelődési Házban. Jó volt a kiállítás, nagyon sok érdeklődőt vonzott.  

 

A döntéshozatalban részt vett 4 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és az első napirendet részletesen megtárgyalta és 4 

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

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2018. (II.26.) 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. / A civil szervezetek tevékenysége Bakonyszombathelyen  

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 



a,) Általános Iskolai Alapítvány beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester felkérte az alapítvány elnökét Pintérné Ballabás Mártát, ha van 

kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatban azt tegye meg. 

Pintérné Ballabás Márta az Általános Iskolai Alapítvány elnöke nem kívánta kiegészíteni 

írásos beszámolóját. Idei terveik között szerepel párnás székek vásárlása a Művelődési Házzal 

közösen, felsős fiú mosdók felújítása, ill. kamerarendszer felújítása. 

Pintér Lajos polgármester megköszönte az alapítvány munkáját, sok sikert kívánt további 

munkájukhoz. 

16.15-kor Simon Ferenc képviselő megérkezett az ülésre. 

 

b.) Polgárőr Egyesület beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Paksi József a Polgárőr Egyesület elnöke nem kívánta kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, ragyogó egyesület van itt helyben. A Polgárőrség 

kimagasló munkát végez. Egyetért a beszámolóval, megállapításokkal. Fiatalokat bevonni a 

munkába, ifjúságot ösztönözni. 

Homoki Péterné képviselő elmondta, jó összefoglalót kaptunk a munkájukról. A mindennapi 

életben is tevékenykednek. A lakosság is meggyőződhet mindennapi tevékenységükről. 2017. 

NEA pályázat mit takar, milyen eredménye volt. A beszámolóban olvasta, hogy a 2017-es 

tervek 70 %-ban teljesültek, mire kell itt gondolni. 

Paksi József a Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, pályázattal kapcsolatban 100% önerőt 

kértek, pályázat érvényes minden évben próbálkozunk. Gazdálkodásunkban terveket 

készítettünk az elmúlt évben. Informatikai, híradástechnikai eszközökre szerettünk volna 

pályázni, nem sikerült. Garázsépítésre szintén pályáztunk de ez sem sikerült. 

Pintér Lajos polgármester sok sikert kívánt az egyesület munkájához. 

 

16.30-kor Török Elek alpolgármester megérkezett az ülésre. 

c.) Sportegyesület beszámolója. 



Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Tóth Sándor a Sportegyesület elnöke 

nem tudott megjelenni az ülésen, beszámolót sem küldött. Egyben felkérte Simon Ferenc 

képviselőt, hogy mondjon néhány gondolatot a Sportegyesület tevékenységéről. 

Simon Ferenc képviselő elmondta, meglátása szerint az utánpótlás nevelés, gyerekekkel 

történő foglalkozás a helyén van. Versenysport az teljesen külön dolog. A megye 3-ban 

középszintű csapat vagyunk. Minőségi játékosokat nem tudunk leigazolni. Nem tudjuk a 

fiatalokat itt tartani. Három győri játékossal erősödött a csapat. Jelenleg a középmezőnyben 

vagyunk a 7. hely környékén. Az általános iskolás gyerekek településünkön a környező 

településekhez képest jobban teljesítenek a futball terén. Az iskolától is sok segítséget kapnak. 

Jó lenne egy olyan testnevelő tanár, aki még jobban motiválná a gyerekeket. A TAO 

támogatásokat ki kell használni. Pályázatok, egyéb források /megye 3-ban van/. Sajnos a 

gyerekeket nehéz megtartani. 

Pintér Lajos polgármester sok erőt, kitartást kívánt a Sportegyesület munkájához. 

 

d.) Tűzoltó Egyesület beszámolója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van 

Kállai István a Tűzoltó Egyesület elnöke pár gondolattal egészítette ki írásos beszámolóját. 

Bővült az Egyesület létszáma. BM pályázatot nyújtottunk be, ezáltal a felszerelésünk is bővült 

egy sürített levegős légzőkészülékkel. Régi álma a Flórián szobor restaurálása és a Tűzoltóház 

előtti felállítása/ a szobor jelenleg egy bakonyszombathelyi lakos kertjében található, onnan 

kell majd elhozni/. Csapatzászló szentelést is terveznek. Egy fiatalabb tűzoltó autóra lenne 

szükségük.  

Homoki Péterné képviselő elmondta, a beszámolóból van rálátása a Tűzoltó Egyesület 

munkájára. Rövidtávú terveket az Egyesület elnöke felsorolta. Fontossági sorrend/ház 

berendezés, tagok képzése, védőfelszerelés, Flórián szobor, csapatzászló/. Berendezés 

jelenleg nincs benne, járólapozni is kell. Jó lenne a kapcsolatainkat kihasználni, valahonnan 

pénzt szerezni. Akár rendezvényt szervezni/Syncron Együttes/ legyen bevételünk. 

Dobesbergiekkel vegyük fel a kapcsolatot lehet, hogy tudnának segíteni. 

Kállai István a Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, hogy egész napos rendezvénysorozatra 

gondoltak/rendvédelmi nap/ bevételeik növelésére.  

Pintér Lajos polgármester jó egészséget kívánt az Egyesület munkájához. 



e.) Bakonyszombathelyért Alapítvány. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az Alapítvány részéről Aradi László elnök nem 

készített beszámolót és sajnos az ülésen sem tud részt venni. Az Alapítvány a közelmúltban 

alakult át. Az Alapítvány tevékenysége jó irányba halad. Az Alapítvány dolgai, pénzügyei 

rendben vannak. Rendezvényeket szervez stb. 

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 

16/2018. (II.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

Iskolai Alapítvány, 

Polgárőr Egyesület,  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  

Bakonyszombathelyért Alapítvány, 

Sportegyesület beszámolóit a tevékenységükről. További kitartó munkát kíván a 

tevékenységhez! 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

3./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 2. fordulós tárgyalása 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester felkérte Hermann Imréné gazdálkodási főelőadót, hogy szóbeli 

kiegészítését tegye meg a napirenddel kapcsolatban.  



Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta a módosításokat bevitte /Tűzoltó Egyesület, 

Polgárőr Egyesület/. Közös Hivatalnál /mennyi lesz az összes átadás/ ez változott. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta a költségvetésbe be kell tervezni plussz dolgokat. Orvosi 

rendelő felújítása +2,5 millió Ft, óvoda építés +27 millió Ft, Hivatal felújítás +3,5 millió, 

Telephely fejlesztés sportpályázat + 4,5 millió Ft, Műfüves pálya +3,3 millió Ft/10% önerő/, 

Ford kiváltás a mikrobusszal +2,5 millió Ft/. TAO-ból Sportegyesület fizeti a busz árát, az 

Önkormányzat kapja meg, tulajdonos a Sportegyesület, szerződést kell kötni az 

üzemeltetésről/. 

26,5 millió Ft a fejlesztési tartalék, 1,5 millió Ft a működési tartalék. 9,3 millió Ft hivatali 

támogatás /nincs benne a bevételekbe/. 39,5 millió a forrása ennyi kell. 3-4 millió mínusz 

keletkezik a költségvetésbe. Nem látni még a rejtett költségeket/pl. hivatal felújításnál. 

 

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 

2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete   

a 2018. évi költségvetésről 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 4./ Az Önkormányzat 2018. évi közmunka programja 

       Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta minden évben van egy olyan lehetőség, hogy lehet 

valamire pályázni. Markológépre pályáztunk ebben az évben/3,5 millió Ft/. Kötelező 

feladatokon túl a Kastélypark-játszótér rendbetétele, Békási ér kitisztítása, szabadtéri színpad 

és környezetének rendben tartása, közterületek rendezése, Művelődési Ház környezetének 

rendben tartása szerepel terveink között. 

 



Homoki Péterné képviselő javasolta még a templom melletti buszmegálló, Kastélyparkban a 

kiöregedett fák, kidőlt fák rendbetartása, Bakonybánk fele az út melletti rész kitisztítása. 

 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot nem hozott. 

 

  5./ Egyebek 

a./ Pályázati teendők. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy 2 Start pályázatot nyújtottunk be, a Leader 

pályázatokon belül megjelentek a vidékfejlesztési programok. Új pályázati lehetőségként 

merült fel a Digitális Jólét programon belül a könyvtárban egy civil internetezési program 

felújítása. Az MLSZ műfüves pályázatához a hiánypótlásokat teljesítettük. A Sportegyesület 

TAO programjának pályázata sikeres volt, a szükséges pénzösszeget sikerült összegyűjteni a 

mikrobuszra támogatók által. Jelenleg egy defibrilátoros pályázat elérhető, érdemes lenne 

megpályázni. 

Homoki Péterné képviselő felvetette a Digitális Jólét program/nincs önerő/pályázat van még 

valami feltétele ennek? Vidékfejlesztési programon belül a Művelődési Ház külső szigetelése 

került szóba. Véleménye szerint ez annyira nem sürgős, inkább belül kellene a színpad 

környékét, ill. a büfé környékét rendbe tenni.   

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot nem hozott.  

b./ Ingatlan bérlet váltás /Baross G. utca/ 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Hencz Istvánné Gelegenyés pusztai lakos kérelmet 

nyújtott be, szeretné az Önkormányzattól kivenni albérletbe a Baross Gábor utca 13. sz. 

ingatlant/a Csonka néni lakott benn, aki sajnos elhalálozott/. Az ingatlant 2-3 éve nem lakják. 

Nincs benne víz, komfort nélküli. Ha megállapodás születik, határozatlan időre kötjük a 

szerződést, 30 napos felmondási idővel. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2018. (II.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 



Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja Hencz 

Istvánnénak a Bakonyszombathely, Baross Gábor utca 13. sz. ingatlant. Bérleti dij 1.200,- 

Ft/hó. Megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

Képviselői felvetések 

Ferenci Andrea képviselő felvetette, hogy a Petőfi utcai buszmegálló előtt a járdán megáll a 

víz, rendbe kellene tenni. Utak állapota a településen katasztrofális, a Közútkezelővel 

tárgyalni kellene erről. 

Török Elek alpolgármester felvetette, hogy a templom melletti buszmegállónál csak az ablak 

helye van meg, rendkívül huzatos, jó lenne végre ha már ablak is kerülne bele. Ez a probléma 

már többször felvetődött. 

Kállai István képviselő felvetette, az iskolánál a gázcsonkra valami észrevehető jelzést kellene 

tenni, többször is előfordult, hogy nekitolatott valaki autóval. Rendkívül balesetveszélyes. 

 

 

A Képviselő-testület a napirendet zárt ülés keretében folytatta tovább. 

 

 

                                                            Kmf. 

 

   Pintér Lajos                                                                                 Varga Sándor 

  polgármester                                                                                      jegyző 

 

 

 

 



 


