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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/167-16/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

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

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

Péterné, Ferenci Andrea, Kállai István, Simon Ferenc, Szteblák Lajos 

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 

                            Léránt-Kuncze Katalin a kisbéri Járási Hivatal Foglalkoztatási 

osztályának    

                            vezetője 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

                            Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 

 

 

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 biztosítási szerződéseink áttekintése és 
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alkuszi megbízási szerződés tárgyalása, b./pontjához a kisbéri mentőállomás kérelme, 

c./pontjához a katolikus egyház kérelme a II. Világháborús Emlékmű felújítására napirend. 

 

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 

64/2018. (IX.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./ Tájékoztató a bakonyszombathelyi munkanélküliség helyzetéről. 

Előadó:Léránt-Kuncze Katalin, a kisbéri Járási HivatalFoglalkoztatási osztályának 

vezetője. 

3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázati rendszer 2018/2019. évi fordulójához történő 

csatlakozás. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Önkormányzati pályázatok helyzete 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Egyebek 

a) A biztosítási szerződéseink áttekintése és alkuszi megbízási szerződés tárgyalása. 

b) A kisbéri mentőállomás kérelme. 

c) A katolikus egyház kérelme a II. Világháborús Emlékmű felújítására. 
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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 különösebb kiegészíteni valója nincs a 

napirenddel kapcsolatban. A klímatudatos Önkormányzat díj átadásán voltak jegyző úrral 

és a Molnár Istvánnal Budapesten. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban adták 

ezt át. Rajtunk kívül nyolc Önkormányzat kapta a klímatudatos díjat, még ketten 

energiahatékonysági díjat kaptak. Tizenegy Önkormányzat nyert így kitüntetést. Ezenkívül 

iskolák nyertek energiahatékonysági és klímával kapcsolatos tevékenységükért kitüntetést, 

valamint magánvállalkozások voltak négyen-öten. Itt találkozott Dr. Popovics György úrral, 

aki elmondta, hogy az óvoda pályázat jó irányba halad, rövidesen elbírálásra kerül /a 

napokban lesz egy helyi gazdaságfejlesztési konferencia a Megyeházán amikor lesz 

lehetőség erről beszélni/. 

 

Homoki Péterné képviselő a műfüves pálya nyitva tartásáról érdeklődött. Sikerült-e ezt 

megoldani? 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy van egy napirend, amit beküldtünk az MLSZ felé 

ehhez tartanunk kell magunkat. A nyitvatartási időt kitesszük a pályához is. Személyesen 

kezeli ezt, illetve Ferenci Andrea kolléganő besegít ebbe. Arra is gondolt, hogy a 

Művelődési Házban dolgozó Stumpfné Retzer Ágotát is bevonja ebbe a dologba a 

munkaideje alatt. 

Jó hatással van a falura a műfüves pálya, valamit lendült a sportélet. Nagyon vigyázni kell 

rá. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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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 

65/2018. (IX.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 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

2./ Tájékoztató a bakonyszombathelyi munkanélküliség helyzetéről. 

Előadó: Léránt-Kuncze Katalin, a kisbéri Járási HivatalFoglalkoztatási osztályának  

                   vezetője. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte Léránt-Kuncze Katalint a kisbéri Járási Hivatal 

Foglalkoztatási osztályának vezetőjét, felkérte, hogy egészítse ki az írásban elküldött 

beszámolóját. 

Léránt-Kuncze Katalin Foglalkoztatási osztályvezető elmondta, hogy 17 településen, köztük 

Bakonyszombathelyen végeznek munkaerő-közvetítést, nyújtanak foglalkoztatási, 

munkaerőpiaci információkat, kiszolgálják a hozzájuk forduló álláskeresők és munkaadók 

igényeit. A Kisbéri járás állandó népességének száma 20.331 fő, a munkavállalási korú, azaz 

a 15-64 év közötti népességé 14.198 fő volt, míg a gazdaságilag aktívak 2017. évi átlagos 

létszáma 9.770 főre becsülhető. A Kisbéri járás körzete Komárom-Esztergom megye 

hátrányos helyzetű kistérsége. Kevés a nagylétszámot foglalkoztató munkáltató. Jelenleg 120 

munkáltatóval vannak kapcsolatban, köztük a két külföldi tulajdonú céggel is, ahol 300 fő 

feletti létszámot foglalkoztatnak. Ágazati bontásban meghatározó a feldolgozóipar 

/gépjárműipar, fémalapanyag, fémfeldolgozás/, de jelen van a kereskedelem, a szolgáltatás, az 

egészségügyi és szociális ellátás területe is munkaerőpiacunkon. A járásunkban 2018. július 

végén nyilvántartott álláskeresők száma 366 fő volt, ez a szám augusztus végére 352 főre 
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csökkent. Itt még 3,7 %-os rátáról beszélhetünk. Regisztrált álláskeresőink létszáma az előző 

év azonos időszakához viszonyítva 8%-os csökkenést mutat. 

Ügyfeleink közé tartoznak: 

- bárki ki akár állásváltáson töri a fejét, 

- aki elveszítette a munkahelyét, 

- aki a nyilvántartásunkba kerül regisztrált álláskeresőként /ő már munkaviszonyban 

nem     áll, nappali tagozatos tanulmányait befejezte, állást akar és tud keresni, munkát tud 

vállalni, mert munkavállalásra képes állapotban van/. 

- nem részesül egyéb más állami ellátásban /rokkantsági ellátás, nyugdíj stb./. 

 

Az álláskeresőink mellett egy szűk réteg a pályakezdő álláskeresőink köre. Ők ha nincs 

felsőfokú végzettségük legfeljebb 25 évesek, ha diplomával rendelkeznek legfeljebb 30 

évesek lehetnek. Rájuk is igaz, hogy nem állhatnak munkaviszonyban és ami fontos, hogy 

nappali tagozatos tanulmányaikat már le kellett hogy zárják. Minden más képzési forma 

megengedett /esti, levelező, távoktatás, másoddiploma stb./. 

Bakonyszombathely község munkaerőpiaci helyzete az alábbiak szerint alakul. 

2018. szeptemberében regiszterünk 32 fő bakonyszombathelyi álláskeresőt tart nyilván /2 fő 

pályakezdő, 30 fő álláskereső/. Nemek közötti eloszlás szerint 17 nő /53%-át teszik ki a 

bakonyszombathelyi ügyfeleknek/, 15 férfi. Iskolai végzettség szerinti összetétel /kedvezőbb, 

mint a többi településen/. 9 fő általános iskolai végzettségű, 11 fő szakmunkás, technikum, 10 

fő gimnázium, szakközépiskola, 2 fő felsőfokú végzettségű. Iskolai végzettség szerinti 

összetételt vizsgálva a településről 9 fő általános iskolai végzettséggel rendelkező ügyfelet 

regisztráltunk, ők bakonyszombathelyi álláskeresőink 28%-os hányadát képviselik. Ez nagyon 

jó arány. A 2 pályakezdő akit még nem sikerült ősszel elhelyeznünk 1%-ot sem teszik ki a 

bakonyszombathelyi álláskeresőknek. Bakonyszombathelyen 4 ügyfél 55 év feletti életkoránál 

fogva is hátrányos helyzettel bír a szakképzettséggel rendelkező ügyfelekhez képest. Az 

álláskereső ügyfeleink számára a legkézenfekvőbb, hogy iskolai végzettségének, 

képességéhez, életkorához mérten megfelelő állást ajánlunk. 2018. júliusában 290 új állás 

helyet jelentettek be osztályunkra melyek között 142 normál ajánlat és 148 támogatott 

munkalehetőség szerepelt. 434 közvetítésből minden 3. sikeres. Megyei szinten nagyon jó 

arány. Támogatott lehetőségek /a hátrányos helyzetű álláskeresők/ 25 év alattiak, 50 év 

felettiek, tartós álláskeresők, akik már több mint fél éve vannak a regiszterben. Alacsony 

iskolai végzettségűek, roma származásúak számára munkaerőpiaci programokat indítottunk. 
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Folyamatban vannak ezek a programok 2020-ig egyrészt a Ginop programok. Külön projektet 

hoztak létre a 25 év alattiak elhelyezésére /az a fiatal, aki regisztráltatja magát, pályakezdő, 25 

év alatti ha egy hetet eltölt a rendszerben, talál olyan munkáltatót aki őt felveszi, bérének a 

70-100 %-át finanszírozzuk úniós segítséggel akár 6 hónapra is vissza nem térítendő 

támogatásként úgy, hogy a munkáltató tovább foglalkoztatást vállal ezért cserébe/. A többi 

hátrányos helyzetű álláskeresőnek lehetőség a Ginop 5.11 program /ugyanez a konstrukció 6-

8 hónapos támogatás adható hátrányos helyzetű célcsoporttól függően 70-100 %-os 

támogatást is tudunk nyújtani vissza nem térítendő támogatásként, ha vállalja a munkáltató a 

támogatás felével megegyező tovább foglalkoztatási kötelezettséget. Kisbérnél kiemelten 

tudunk ezzel foglalkozni 2017 és 2018-ban. Érintőlegesen szó volt már a közfoglalkoztatásról. 

Bakonyszombathelyen jelenleg három program fut. 

- sima hosszabb idejű közfoglalkoztatás /7 fő számára/ 

- Járási Start mintaprogram /csak kisbéri járás területén futnak, 2011 óta részt vesz benne 

  Bakonyszombathely. Mezőgazdasági projekt 14 fő, útfelújítási projekt 21 fő/. 

Összesen 42 fő közfoglalkoztatott dolgozik Bakonyszombathely község tevékenységi 

területén. Folyamatos csoportos támogatás, tájékoztató számukra /aktuális képzési 

lehetőségek, jogszabály változás, ami őket érinti/. Foglalkoztatók is bemutatkoznak /tesztírás, 

továbbképzés, interjú stb./. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy jelenleg nagyon sok a közfoglalkoztatott a 

településen. A Gelegenyés pusztai népesség jelentősen megemeli a létszámot. A 

foglalkoztatási viszonyok javulnak, köszönhetően az új munkavezetőnek is. A gépi 

felszereltségünk is hozzátesz a gyors és hatékony munkavégzéshez. Sikerült megvásárolni a 

markológépes konstrukciót. 

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy kaptunk egy rövid, de általános ismertetőt a 

munkanélküliség helyzetéről. Jó volt, jól összefoglalta a kisbéri Járás munkaerőpiaci 

helyzetét. Bakonyszombathelyi vonatkozásra visszatéve korábbi években a szakképzett 

álláskeresők száma alacsonyabb volt. Most magasnak tűnik. Vajon mi az oka ennek? 

 

Léránt-Kuncze Katalin Foglalkoztatási osztályvezető elmondta, hogy négy tanfolyamot 

indítottak az idén, ahol Bakonyszombathelyiek is képviseltették magukat. Volt kettő Kisbéren 

szervezett targoncavezetői tanfolyam, kisgépkezelői, alapkompetencia, több alacsony iskolai 

végzettségűnek sikerült valamilyen képesítést szereznie általuk.  
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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 

66/2018. (IX.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Léránt-Kuncze 

Katalin kisbéri Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályvezető beszámolóját a 

bakonyszombathelyi munkanélküliség helyzetéről. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázati rendszer 2018/2019. évi fordulójához történő 

csatlakozás. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy az önkormányzat a tavalyi évben is 

csatlakozott a Bursa Hungarica elnevezésű felsőoktatási ösztöndíjrendszer fordulójához. A 

rendszerhez minden évben újra kell csatlakozni, amennyiben az önkormányzat a 2019. évi 

fordulóban is részt kíván venni. A Képviselő-testületnek két határozatot kell hozni, egyet a 

csatlakozás tárgyában, másikat pedig arról, hogy mindkét pályázati típus pályázati feltételeit 

elfogadja.  

Az előterjesztés alapján kérte a testületet, hogy tárgyalja meg a napirendet és döntsön. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  

Az előterjesztést a Képviselő-testület részletesen megtárgyalta és a csatlakozás 

vonatkozásában 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

67/2018. (IX.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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1. Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott A és B tipúsu Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

2. A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Felelős:Pintér Lajos polgármester 

Határidő: 2018. október 3. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta és a pályázati kiírás 

vonatkozásában 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

fogadott el:  

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

68/2018. (IX.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiírja a felsőoktatási 

hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 

kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát az 1. és 

2. számú mellékletben foglaltak szerint. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő:2018. október 3. 

 

4./ Önkormányzati pályázatok helyzete. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a TOP-4.1.1-15 számú Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése tárgyú támogatási kérelem Orvosi Rendelő felújítás pályázatának 
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májusi közbeszerzési eljárása sikertelen volt. A következő közbeszerzési eljárás indításához 

testületi döntést kell hozni. 

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 

69/2018. (IX.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15 számú 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú támogatási kérelem Orvosi 

rendelő felújítás pályázatának közbeszerzési eljárását 2018. novemberétől ismételten 

megindítja.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

5./ Egyebek 

     a) A biztosítási szerződéseink áttekintése és alkuszi megbízási szerződés tárgyalása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, bejelentkezett hozzá egy hölgy ebben a témában, hogy 

áttekintjük a szerződéseinket, de sajnos az ülésen nem tudott részt venni, ezért egy másik 

alkalommal fogjuk ezt tárgyalni. 

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

     b) A kisbéri Mentőállomás kérelme. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a súri polgármester is csatlakozott a 

kezdeményezéshez. A kisbéri Mentőállomás eszközfejlesztésre kéri a támogatásunkat /110 

ezer Ft értékben szeretnének végtag vákuum szettet vásárolni/.  

 

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 

70/2018. (IX.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kisbéri Mentőállomás 

kérelmének helyt ad, 30 ezer Ft támogatást nyújt mentő-gépkocsik eszközfejlesztésére. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

       c) A katolikus egyház kérelme a II. Világháborús Emlékmű felújítására. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a katolikus egyház kérelmet adott be hivatalunkhoz 

a háborús hősök emlékművét szeretnék felújítani, ehhez kérnék a támogatásunkat. A felújítás 

200 ezer Ft-ba kerülne. Sajnos az egyház komoly APEH büntetésre számíthat/ 

kötelezettségmulasztás miatt 1 millió Ft/ ez is nehezíti a felújítási munkálatok megvalósulását.  

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy a plébános úr többféle problémát írt a kérelmében / 

gázkazán csere, radiátor csere, stb./ ami miatt még nehézkesebb erre a háborús hősi 

emlékműre a pénzt előteremteni. Az emlékmű felújítása az Önkormányzat érdeke is. 

 

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 

71/2018. (IX.24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katolikus egyház 

kérelmének helyt ad, 200 ezer Ft támogatást nyújt a II. Világháborús Emlékmű felújítására, a 
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munkálatok elvégzésével a Blunt Kft-t bízza meg. Felkéri a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

Képviselői felvetések 

 

Szteblák Lajos képviselő felvetette, hogy az Eszterházy utcában épül egy mobil ház, ami nem 

a település arculatának megfelelő képet mutat. Nem szeretné, ha ebből rendszer lenne. Akár 

rendeletben, vagy más módon szabályozhatnánk ezt. 

 

 

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

bezárta. 

 

 

 

      Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


