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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/167-21/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

 december 17-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 

 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

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 Szabó Árpád kérelme napirend. 

 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 
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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 

97/2018. (XII.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

N A P I R E N D  

 

1./  2018. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

2./ A Képviselő-testület 2019. évi ülésterve. 

Előterjesztő :Varga Sándor jegyző 

 

3./ A Közművelődés Háza 2019. évi ütemterve. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Egyebek  

a.) Szabó Árpád kérelme.  

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1./  2018. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete   

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  

2/2018. /II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 

2./ A Képviselő-testület 2019. évi ülésterve. 

Előterjesztő :Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a 2019. évi ülésterv a korábbiak szerint lett tervezve a 

testületi ülések sorrendje és tartalma alapján, ha van kiegészíteni való, azt tegyük meg. 

 

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 

98/2018. (XII.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet 

elfogadja, azt kiegészíteni nem kívánja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ A Közművelődés Háza 2019. évi ütemterve. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a jelenlegi állapotában kellene megvitatni, illetve 

elfogadni a Közművelődési ütemtervet. Kabaré ügyében írt a dumaszínház szervezőjének /a 
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Kőhalmi Zoltánt tudná nekünk megszervezni februárra/. A tehetségválasztó ami tavaly április 

végén volt a mostani tervezetből kimaradt ezt bele kell venni. 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy pályázatba be lehet-e építeni ezeket a programokat? 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy jelenleg három pályázat fut éppen. Van egy Leader 

pályázat a jövő évi falunapra /1 millió Ft összegű/. Van rá esély, hogy meg is nyerjük. A 

másik egy idegenforgalmi pályázat /2 millió Ft összegű/ a zenei fesztiválra pályáztuk meg. 

EFOP pályázat van még erre a célra. A többsége a programoknak valamilyen pályázatba 

belefér. Nagyvonalakban így néz ki a Közművelődési ütemtervünk. 

 

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 

99/2018. (XII.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődés Háza 2019. 

évi ütemtervét elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Egyebek  

a.) Szabó Árpád kérelme. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Szabó Árpád kérelmet adott be a főzőkonyha 

szerződésének meghosszabbítására, mivel az 2018. december 31-én lejár. Az utóbbi egy 

hónapban több alkalommal is vásárolt ételt a konyhán viszonylag jó volt az étel. Talán most 

nem jön annyi panasz a lakosság részéről mint eddig. Azt javasolja, hogy a ciklus végéig 

2019. december 31-ig hosszabbítsuk meg a szerződést.  

 

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 

100/2018. (XII.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Árpád főzőkonyhai 

szerződését 2019. december 31-ig meghosszabbítja. Felkéri a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

Képviselői felvetések: 

 

Kállai István képviselő felvetette most, hogy a helyi Takarékszövetkezet bezárt és előbb-

utóbb az épület eladásra kerül mi lesz a bankautomatával. A másik dolog hogyan kell 

viszonyulnunk itt a Bakonyalján a /vidékfejlesztés/ Magyar falu programhoz /közben a 

gyógyszertár, takarékszövetkezet bezár/. Személy szerint ő is és a falu lakossága is úgy látja, 

nem biztos, hogy térkövezésre van szükség /az infrastruktúra fejlesztése lenne a cél/. Csak 

visszafele fejlődik a település /hátrányos helyzetű régiója vagyunk a megyének/. Borúsan látja 

a jövőt ezzel kapcsolatban. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Takarékszövetkezettől az automatát a postához 

gondolta áttenni, vagy ha ez nem sikerül, akkor a Művelődési Házhoz. A jövőben egy 

Képviselő-testületi ülésre meghívná Czunyiné Dr. Bertalan Judit Országgyűlési képviselő 

asszonyt mondja el véleményét a Magyar falu programról, milyen fejlesztéseket kívánnak 

tenni a hasonló településeken mint Bakonyszombathely. 

 

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 

 

 

 

 

 


