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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/167-19/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

 november 26-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 

  

A lakosság részéről: 4 fő 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

  

 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: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

81/2018. (XI.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

16.00 h: 

I. KÖZMEGHALLGATÁS 

N A P I R E N D:  

1. Az Önkormányzat elmúlt időszakának, elsősorban a 2018-as év főbb feladatainak 

megvalósulása. 

2. A 2019-es év fontosabb feladatai, tervei és a kapcsolódó költségvetés. 

II. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 

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./ A pályázataink helyzete, végrehajtásainak folyamata.  

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Egyebek 

 

Zárt ülés 

a.) Első lakáshoz jutók támogatása. 

b.) Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatok elbírálása. 

c.) Pintér Lajos polgármester jutalmazása. 

 

A testület a továbbiakban közmeghallgatás keretén belül folytatta a napirend 

tárgyalását.  
 

16.00 h : 
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I. KÖZMEGHALLGATÁS 

N A P I R E N D  

1. Az Önkormányzat elmúlt időszakának, elsősorban a 2018-as év főbb feladatainak 

megvalósulása. 

2. A 2019-es év fontosabb feladatai, tervei és a kapcsolódó költségvetés. 

 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a 2018-as év főbb feladatainak a megvalósulásáról 

szeretne pár gondolatot előadni. Előtte még néhány gondolatot a Képviselő-testület és a 

hivatali munkát érintő változásokról. A 2014-es választások óta 2 fővel csökkent a Képviselő-

testületi tagok száma. Jelenleg 7 fő dönt a település dolgairól. Idén eddig 18 alkalommal 

ülésezett a Képviselő-testület, 6 rendeletet alkotott, 80 határozatot hozott /köszönhetően a 

rengeteg pályázatnak is/. A hivatalvezetői teendőket Varga Sándor jegyző látja el. 2013 

januárjától már a Közös Hivatal vezetőjeként tevékenykedik -a ciklusváltást követően felállt a 

négy települést magába foglaló közös hivatal 2015-ben. A székhelyközség jelenleg 

Bakonyszombathely, társközségi hivatalai pedig Ácsteszér, Csatka és Súr. Az eddigi 

tapasztalatok alapján a Közös Hivatali szervezet jól működik, funkcióit betölti és az átmeneti 

időszak után feladatait összehangoltan és szakszerűen végzi. A helyi hivatal létszáma ebben 

az évben nem változott. A hivatal munkatársai munkájukat a közszolgálatiság szellemében, 

hivatástudattal és elkötelezettséggel végzik. A 2018. évben iktatott ügyirataink száma eddig 

az időpontig 1252 db. 

 Legnagyobb tervünk az óvoda-bölcsőde-közkonyha program. Reményeink szerint tavasszal 

el tudjuk kezdeni a munkálatokat. Az intézményben bölcsődés csoport is működik majd, 

mellette közkonyha szolgálja ki a kisgyermekeket. A szép terv megvalósításához bruttó 237 

millió Ft-os pályázatot fogunk benyújtani. A legfontosabb e mellett az energiatakarékossági 

program. Ebben az évben átvehettük a klímatudatos Önkormányzat díjat. Az új óvoda-

bölcsőde pályázatnál szintén biokazán üzemeltetésére gondoltunk. Minden Önkormányzati 

intézményt biomasszával fogunk működtetni, emellett a napelemek is segítik az 

energiatakarékoskodást. A Start pályázatnak köszönhetően 2018-ban egy markológépet 

vásároltunk előző évben pedig egy új aprítékoló gépet. A TAO-s pályázat keretében pedig egy 

új személyszállító mikrobuszt vásároltunk. Komárom-Esztergom megyében megszűnik a 

START munkaprogram 2019. márciusában. Szinte biztos, hogy ezáltal a létszámot is 

csökkentenünk kell. Ezeknek az embereknek előre kell bocsájtani készüljenek fel arra, hogy a 
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versenyszférában tudnak majd elhelyezkedni. EU támogatás kapcsán - Leader pályázat- 15 

millió Ft-hoz jutottunk.A Tűzoltóház volt az utolsó intézményünk, amit megvalósítottunk itt 

vannak még munkálatok, amiket be kell fejezni. Az Eszterházy tér továbbfejlesztése 

/turisztikai fogadóállomás létesítése a cél/ 2014-ben adtuk át, 2016-ban tovább 

szépítettük/pergolák, rózsák ültetése stb./ Befejeződött a műfüves pálya kialakítása a 

Művelődési Ház mögötti térségben, igényes és nívós pályával gazdagodott a 

település.Elkezdődött a kastélyparkban található sportpályának a telephely pályázata is. Itt 

egy 150 férőhelyes ülőhelyes pavilonrendszert telepítettünk a pályázat segítségével. 10%-os 

önerővel nagyon jó pályázatot sikerült meglovagolni. Labdafogó hálórendszerrel is ellátjuk a 

pályát, valamint digitális eredményjelzőt is kap a pálya / a telephelypályázatnak ez a 

labdafogó háló része csúszik valamilyen oknál fogva/. Az eredményjelző tábla és a 

megvilágítás jövő tavaszra van tervezve. A legnagyobb fejlesztés az óvoda után a Művelődési 

Ház felújítása lesz, melyhez benyújtottuk a pályamunkánkat. Külső színezést kap a ház és 

belső átalakítást kap a Művelődési Ház nagyterme. Úgy volt, hogy a novemberi időszakban 

már tudunk vele gazdálkodni egyelőre a hiánypótlást kellett beküldeni. Várjuk az eredményét. 

Körforgalom, kamerahálózat ennek mindenki ismeri az előzményét. Megindult a magyar falu 

program. Ebbe válogattak különböző célkitűzéseket, a mi körforgalmunk a négyes 

kereszteződés megoldása a második vagy harmadik helyen szerepel a képviselő asszony 

szerint. A kamera hálózat a Polgárőrség pályázata alapján bővülne /a katolikus templom külső 

részén lenne elhelyezve/. Ez nagyon fontos dolog lenne a település életében. Örvendetes 

dolog, hogy a nyugdíjas klub fennmaradt, megalakult az Ifjusági klub is jó az együttműködés 

velük. Kastélyparki játszótér felújítása van folyamatban. A sportcsarnok használata egyre 

erőteljesebb kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz bajnokságokat rendeznek itt. A labdarúgó 

szakosztálynál örvendetes az utánpótlás. A helyi Polgárőr egyesület ill. Tűzoltó egyesület 

szervezeti életében a változások jót tettek. Kulturális kapcsolataink idegenforgalmi pályázat 

/Kamocsa közös falunap/ komolyabb összeget is elnyerhetünk. Várja az ez évi munkálatok 

értékelésében a jövő évi tervekkel kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat. 

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója megköszönte a testület 

egész évi munkáját és az Önkormányzat támogatását. Szeretnének a jövőben is számítani erre. 

Pár dologban kérte a segítségünket. Az iskola előtt a kandellábereket ki kell cserélni. Esős 

időben sok helyen a járdákon megáll a víz, ezt helyrehozni. A szökőkútnál az ebédlő fele a 

bokrokat megnyírni, naponta arra járnak a gyermekek.  
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Kovácsné Villand Lívia a Benedek Elek Általános Iskola igazgató helyettese a Művelődési 

Ház felújítása kapcsán elmondta, hogy a vezetékezést is meg kellene nézni, ez nagyon fontos, 

hogy megtörténjen. 

 

Szteblák Lajos képviselő elmondta nehéz elérni, hogy a KPM bármit is cselekedjen a 

községben. Észrevételeztetöbb alkalommal tapasztalta, hogy az iskola előtt nagyon gyorsan 

közlekednek a járművek. Ez nagyon veszélyes. Talán egy gyalogátkelőhely, vagy lassító tábla 

kihelyezése segíthetne ezen a problémán. Sajnos elkerülhetetlen, hogy a gyermekek napjában 

többször is át ne keljenek az úttesten.  

 

Paksi József a Polgárőrség elnöke elmondta, sajnos meghívót nem kapott, véletlenül értesült a 

mai közmeghallgatásról. Megköszönte az Önkormányzatnak az egész évi támogatását. Utóbbi 

években előrelépett a Polgárőrség, országosan 65 ezer főt számlál. Naponta növekszik a 

létszám. Önkéntes szervezet, a Rendőrség mellett, de nem az irányítása alatt végzik a 

tevékenységüket mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Szépen fejlődik a település, ez örömmel 

tölti el. Ők is pályáznak elkelne a segítség. Az Önkormányzat részéről nem kapnak támogatást 

ez ügyben.Más faluba kellett elmenni jegyzői segítségért is. Az utóbbi négy évben ez már 

zajlik. Más állampolgárok is panaszkodnak, ugyanis már két alkalommal is náluk kötött ki az 

állampolgár, kérte a felesége segítségét /2015-ben, illetve idén augusztusban is/. A feleségem 

jelenleg nyugdíjas, az Önkormányzatnál dolgozott, valószínűleg ezért kértek tőle segítséget. 

Az új buszmegálló a 4-es kereszteződésben túl huzatos, ablakot kellene rá tenni. A Falunap 

lezajlott, jól sikerült kiértékeltük a régi munkahelyen is, Bakonyszombathelyen ez nem 

valósult meg. A Polgárőrség és az Önkormányzat közöttvolt egy együttműködési szerződés 

/valamikor írásban is le volt fektetve/ erre lenne szüksége. Tűzoltószertáron belül folyamatban 

van a polgárőrségnek is hely kialakítása, hogy némi közösségi életet tudjanak élni. Néhány 

bútorra is szükség lenne és a vizesblokkot ki kellene alakítani. Jelenleg még kulcsuk sincs, ez 

a dolog szintén megoldásra vár. Most így télvíz idején a fűtés sem megoldott, még a 

Művelődési Ház is szóba jöhet, mint lehetséges opció. A jövőben a technikai eszközöket 

fejleszteni kell, ebben is kérné az Önkormányzat segítségét.Egyébként fontolgatja, hogy 

egészségügyi állapota és más egyéb ok miatt is lemond vezetői tisztségéről. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a meghívókat az ülés előtti szerdán az iskolások 

vitték ki. Erre legközelebb jobban oda kell figyelni, hogy valóban ki is legyenek hordva. A 

pályázatok megírásánál számtalan esetben segítségét ajánlotta fel mindig az volt a válasz, 
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hogy nekik van egy pályázatíró cégük, tőlük kérnek segítséget. Van együttműködési 

megállapodás a Polgárőrség és az Önkormányzat között ezt eljuttatjuk a részükre. 

 

Varga Sándor jegyző reagált Paksi József felszólalására. Említetted, hogy nem lettek 

kiszolgálva az emberek úgy ahogy kellett. Ez elhangzott három éve is ugyanúgy, akkor 

többször kértem, hogy jelöld meg ki volt milyen témában mert én úgy tudom, ki van szolgálva 

mindenki. Ez sajnálatos dolog. Más jegyzőhöz kellet elmenni miért történt ez volt-e 

előzménye ennek. Más falukból meg hozzám fordulnak segítségért. 

 

Paksi József a Polgárőrség elnöke elmondta, hogy 2015-ben alapszabályt kellett módosítani 

ez ügyben kellett más jegyzőhöz fordulni. Ez nem is volt rossz döntés. Polgárőrök vagyunk 

segítséget kaptunk /egyébként is a Közös Hivatal sok feladatot ad a jegyzőnek nem akartuk 

még a mi problémánkkal is terhelni/. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy részéről, polgármester részéről, testület részéről a 

legnagyobb tekintéllyel tekintünk a polgárőrségre, tűzoltóságra. A polgárőrség vezetője ne 

fordítson hátat a csoportjának, ezt jól meg kell gondolni /korábban elhangzott, hogy a Paksi úr 

lemond a tisztségéről/.  A bakonyszombathelyi polgárőrség a környékhez képest kiemelkedő.  

 

Kállai István képviselő hozzászólt a Paksi József által elmondottakhoz. A tűzoltóházban van 

hordozható cserépkályha ezt lehetne használni. Nem volt ülőalkalmatosság az elmúlt hétig, 

ezért nehéz lett volna bármiféle rendezvényt tartani. Főbejárathoz két főnek van kulcsa 

/polgárőröknek is lehet kulcs, bárkitől el lehet kérni/.  

 

Simon Ferenc képviselő elmondta a beszámolókból is elhangzott, hogy a két legjobban 

működő civil szervezet a polgárőrség és a tűzoltóság.A téli időszakban a Művelődési Ház 

kiválóan alkalmas gyűlések megtartására / meleg is van, a vizesblokk is biztosítva van/. 

Tavaszig vagy ameddig igénylik ezt lehetne használni /plusz költséget nem jelent/. 

 

Baracskai László az Önkormányzat műszaki vezetője úgy gondolja, hogy a Művelődési Ház 

előnyös a polgárőrség feladatainak elvégzésére.Még mindig vannak megbizatások, amit  a 

régi munkavezetővel végeztet el az Önkormányzat. Úgy gondolja, hogy ő is mindenféle 

feladatot el tud végezni az előbbire nincs szükség. 
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Mivel több kérdés, felvetés nem volt a polgármester a közmeghallgatást bezárta. 

 

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 ma volt KTKT ülés az orvosi ügyelettel 

kapcsolatban vetettek fel problémát. Emelni kell az orvosi ügyeleti díjakat 50 Ft-ról 65 Ft-ra. 

Járási Főépítész alkalmazásával kapcsolatosan is szó esett. Egyedüli Bakonyszombathely, aki 

nem csatlakozott ehhez. Mai ülésre nem fog jönni, de a januári ülésre meghívtuk az új járási 

Főépítészt is elmondja az érveit próbáljuk ezt a problémát megoldani. 

 

Kállai István képviselő kérdése, hogy az elektromos autó pályázat milyen volt? 

 

Pintér Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy magas volt az önerő /70% támogatott 

30% önerő/. 5-6 millió Ft összegű járművekre vonatkozott /furgon felépítésű szállító 

járművek/. Településünkön jó lenne ebéd kiszállítására. Ha a testület úgy gondolja még most 

is lehetpályázni rá.  

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy a hivatal belső felújítása jól sikerült nagyon szép 

lett az egész, szükség volt rá a kor követelményeinek megfelel, kultúrált. A mellékhelyiségnél 

van egy kis probléma, mintha olyan tervezte volna, vagy rakta volna össze, aki még nem volt 

ilyen helyen. A diszítést meg kell beszélni jól át kell gondolni, hogy ilyen egyszerű, letisztult, 

elegáns maradjon/egy-két virágot zöldet tehetünk, azzal feldobhatjuk/. Valóban novemberben 

nagyon tartalmas programok zajlottak a településen. A november 24-i Csókay előadásra 

megtelt a Művelődési Ház / vidékieknek köszönhetően/. Az előadás második része, ami a 

szakmai munkáról szólt az nagyon jó volt. Az utána következő koncertre kevesen maradtak. A 

zenekarnak is kellemetlen volt. Ez átgondolt volt-e? Kicsit túltervezettnek gondolta ezt az 

egészet. A munkásszállás ügye lekerült a napirendről mi a legújabb fejlemény. 

 

Pintér Lajos polgármester válaszolt a képviselő kérdéseire. A négy közül az egyik per a 

legelső, amit megszűntetett a bíróság. A bérlő felel azért, hogy kik laknak a házakban. A 
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munkásszállás ügyében kértünk döntést, ez nem arról szólt. A hivatal széppé 

tevéséhezdiszítéseket gondoltunk, régi képeket a falra, virágokat. A zászlók visszakerülnek 

eredeti helyükre.Csókay professzor előadására sokan eljöttek, tele volt a Művelődési Ház. 

Gyerekprogramokat is szerveztünk. Sajnos többször elment az áram és ez rányomta a bélyegét 

a zenekarok működésére is. Régies dalok hangzottak el /keresztény jellegű zene/. 

 

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 

82/2018. (XI.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 pályázataink helyzete, végrehajtásainak folyamata.  

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy lehetőség van a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

által kiírt pályázat benyújtására „Testvér-települési programok és együttműködések” címmel.  

 

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 

83/2018. (XI.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Testvér-

települési kapcsolatot kíván folytatni Kamoca, Szlovákia, Chibed-Románia…(település és 

ország) településekkel és együttműködési megállapodás keretein belül pályázatot kíván 

benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvértelepülési programok és 

együttműködések” című felhívásra. Megbízást ad a polgármesternek és a jegyzőnek az 

együttműködési megállapodás előkészítésére, a támogatási kérelem benyújtására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester, Varga Sándor jegyző 

 

 

 

Varga Sándor jegyző elmondta a fogorvos panaszkodik, hogy rossz a fogorvosi szék. Egy új 

fogorvosi szék ára 2 millió 347 ezer Ft. 1 millió Ft pályázati összeg /benne van az orvosi 

rendelő felújítási pályázatban/, 1 millió 347 ezer Ft saját erő szükséges. Akár két részletben is 

kifizethető. Ennél olcsóbban nem lehet hozzájutni.A fogorvos kéri az Önkormányzat 

támogatását. 

 

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 

84/2018. (XI.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

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

fogorvosi szék megvásárlását, melynek teljes összege 2.347.000 Ft. Ebből az összegből 

1.000.000 Ft pályázati összeg, az önerőt 1.347.000 Ft-ot saját költségvetéséből biztosítja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 
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Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy volt KTKT ülésen ismét előkerült a Főépítész 

alkalmazása napirend. Közeljövőben vagy ma dönteni kell erről. A háziorvosi ügyelet 

működtetéséhez fizetett Önkormányzati hozzájárulást 50 Ft/fő/hó-ról 65 Ft/fő/hó-ra kívánják 

emelni. A Mogyorósi doktor és a Szinyi doktor állapodott meg a Kistérséggel. Ez éves szinten 

kb. 250 ezer Ft-al több lenne. 

 

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 

85/2018. (XI.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

központi háziorvosi ügyelet működtetéséhez fizetett önkormányzati hozzájárulást 2019. 

január 1-től 2019. március 31-ig 65 Ft/fő összegben finanszírozza. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

3./ Egyebek 

Ebbe a napirendi pontba nem volt előterjesztés. 

 

 

 

Képviselői felvetések 

 

Ferenci Andrea képviselő felvetette /éppen aktuális lesz így az ünnep közeledtével/ a 

betlehemet fel kell újítani, elhasználódtak benne a figurák. Ezt minél előbb meg kell csinálni. 
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Homoki Péterné képviselő észrevételezte, hogy a buszmegállónál a virágtartók még mindig 

kinn vannak, össze kell szedni őket. Az Eszterházy téren egy lámpa nem világít. A 

Tűzoltószertár előtti járdát ki kell javítani.  

 

 

 

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

 

 

 

 Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


