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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-9/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 április 29-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, Simon Ferenc, Kállai István, 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 a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

  

Bejelentéssel távol maradt: 

  

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

                            Bozori Zsuzsanna a 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 a község megbecsült személyiségei 

sírhelyének gondozottsága, b./ pontjához javaslat önkormányzati kitüntető címre, c./ 

pontjához törvényességi észrevétel településképi rendelettel kapcsolatban, d./ pontjához 

tájékoztató Stokker Zoltán által indított bírósági keresetre hozott II. fokú ítéletről napirend.  

 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 



2 
 

 

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 

30/2019. (IV.29.) 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 2. félévi felújítási munkálatok terveiről, ütemezéséről.   

     A LED lámpák hasznosítása a településen.  

Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Polgárőrség pályázata. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ A Bakonyszombathelyért Alapítvány létszáma. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Egyebek 

a) A község megbecsült személyiségei sírhelyének gondozottsága. 

b) Javaslat önkormányzati kitüntető címre. 

c) Törvényességi észrevétel településképi rendelettel kapcsolatban. 
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d) Tájékoztató Stokker Zoltán által indított bírósági keresetre hozott II. fokú ítéletről.  

Zárt ülés 

a) 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 a TOP 1-es Óvoda-bölcsőde pályázatunk elnyerte a 

végleges összeget 247.523.315 Ft-ot. A közbeszerzés megindítása májusban, építkezés 

legkorábbi indítása júniusban várható /még kérdéses/. Ez a legfontosabb beruházásunk ebben 

az évben.  

 

Paksi József polgárőr aranykereszt kitüntetést kapott. 

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy a gumiszervíz bérleti szerződése /azokkal a 

feltételekkel, amit megbeszéltünk/ meg lett-e kötve? 

 

Pintér Lajos polgármester válaszolt a kérdésre, a szerződés rendben van, már alá is írták. 

 

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 

31/2019. (IV.29.) 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. 
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Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

2./ Tájékoztató a 2. félévi felújítási munkálatok terveiről, ütemezéséről.   

     A LED lámpák hasznosítása a településen.  

     Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester ismertette a 2. félév kiemelt beruházásait, elmondta, hogy az első és 

legfontosabb az Óvoda-bölcsőde közkonyha beruházás. Itt még sok a kérdőjel a 

lebonyolítással kapcsolatban. Szerződéskötés után ki kell írni a közbeszerzést. Ettől függően 

lehet nekiállni az építkezésnek /előreláthatólag augusztus szeptember környéke/.  

 

Szteblák Lajos képviselő felvetette, hogy az őszi választások vajon nem-e fogják befolyásolni 

a közbeszerzési eljárás menetét. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, reményei szerint addig az első közbeszerzési eljáráson 

túl leszünk. 

 

2.) A TOP 4-es Orvosi rendelő pályázat kivitelezése.  

Pintér Lajos polgármester elmondta, a pályázati tervek elkészültek, reméljük időben be is 

tudjuk nyújtani. Ocskay Nikolett pályázati referens ellenőrizte, bízunk a pozitív elbírálásban. 

 

3.) Bakonyszombathely-Kisbér közút útfelújítás. 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy a támogatási összeg 140 millió Ft. Az 

első ütemben a bakonyszombathelyi benzinkúttól a hántai kanyarig valósul meg az útfelújítás 

/augusztus vége, szeptember eleje/. Két réteg kerül rá, olyan lesz, mint Bakonybánk fele amit 

megcsináltak. Közbeszerzésre lesz meghirdetve. Második ütemben a bakonyszombathelyi 

négyes kereszteződés körforgalmának a megvalósítása 2020-ban.  

 

4.) A közfoglalkoztatásban történt változások.  

 Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy a közfoglalkoztatási projekt március 

1-el átalakult /13 fővel csökkent a létszám/. A csökkentett létszámmal minimális 

karbantartásokat, apríték termelést, fűnyírásokat, járda építést tudunk elvégezni.  

 



5 
 

5.) A Művelődési Ház külső-belső felújítása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a pályázat sikere esetén kb. 5 millió Ft áll 

rendelkezésünkre. A külső színezés mellett a nagyterem felújítása szükséges elsősorban. 

Fontos kérdés az is, hogy a nagyterem belső falait védő műanyag borítás levételre kerüljön, 

vagy pedig csak lefedjük valamivel. Utóbbi esetben új ablakok nem lesznek berakva a 

nagyterembe /szellőzést is meg kell oldani/. Az előtér leválasztása, valamint a színpad felőli 

oldal borítása is feladat. A belső tér kialakításához szakértő segítségét fogjuk igénybe venni. 

A hangakusztika jelenleg nagyon jó, a felújtás során erre is ügyelni kell. 

 

6.) Idegenforgalmi fogadóhelyiség kialakítása az Eszterházy téren. 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy a pályázat sikere esetén 5 millió Ft áll 

rendelkezésünkre. A Bán Gellérték intézik a pályázat lebonyolítását. Ebből az összegből 

megépülhet a nagy pagoda 40 m
2
 tetőzettel, bicikli tárolók, stb. 

 

7.) A közkonyha belső berendezéseinek bővítése. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy benyújtottuk pályázatunkat a 

közkonyha belső berendezéseinek bővítésére, még sajnos nem tudjuk az eredményét. 

 

8.) Az ásványvíz kút visszahelyezése a tó közelében, a patak mellett. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy sajnos már hónapok óta próbálunk egy kútfúró 

mestert megbízni, eddig sikertelenül. 

 

9.) Az E-ON-os izzók egy részének LED lámpákra történő váltása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy olcsóbb ez a megoldás, bár a pontos számítások 

még nem készültek el.  Az E.ON lámpák mellett ennek a LED lámpának az üzemeltetése 

jóval olcsóbb. Az üzemeltetési olcsósággal törlesztjük le ennek a lámpának az árát. 2-3 kisebb 

utcában kipróbálhatnánk. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést és a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot 

nem hozott. 

 

3./ Polgárőrség pályázata. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Paksi József a Polgárőrség elnöke megkereste őt 

azzal, hogy az egyesület pályázatot kíván benyújtani a „Polgárőr Község” cím elnyerésére, 

egyben kérte a Képviselő-testület támogatását 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 

32/2019. (IV.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Polgárőrsége pályázatot kíván benyújtani a „Polgárőr Község” 

témában Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 

benyújtásával egyetért és támogatja azt. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

4./ A Bakonyszombathelyért Alapítvány létszáma. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Bakonyszombathelyért Alapítvány 

Kuratóriumának a  létszáma 7 főről 5 főre csökkent, két tag lemondott. Az Alapítvány 

Kuratóriumi tagsága úgy döntött, hogy nem választ helyettük új tagot. 

 

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 

33/2019. (IV.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

Bakonyszombathelyért Alapítvány alapító jogainak gyakorlója a Bakonyszombathelyért 
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Alapítvány kuratóriumának létszámát 7 főről 5 főre csökkenti. Ennek megfelelően az 

Alapítvány alapszabályát módosítja. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

5./ Egyebek 

a) A község megbecsült személyiségei sírhelyének gondozottsága. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, Dr. Halbritter Ernő nyugalmazott egyetemi docens olyan 

kéréssel fordult hozzá, hogy Boór Lajos dédnagyapja sírhelyét védetté nyilváníttassa. A 

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti Örökség Intézete módszertani 

ajánlást adott ki az önkormányzatok számára a köztiszteletben álló elhunytjai emlékének 

ápolására. Mint tudjuk, Boór Lajos kiemelkedő személyiség volt a falu életében, 40 évig volt 

körjegyző, 52 éven át a bakonyszombathelyi evangélikus egyház felügyelője. A síremléket 

kovácsoltvas kerítés veszi körbe, ezt kellene lecsiszolni és festeni, illetve a sírhelyet 

gondozottá tenni. Akár falunapra meg is lehetne csinálni. Azon is elgondolkodhatnánk, hogy a 

Ludván és Papszt tanítókat is ebbe a körbe belevegyük, hiszen ők is rengeteget tettek a faluért. 

 

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 

34/2019. (IV.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Boór Lajos mint 

Bakonyszombathely község köztiszteletben álló személyisége sírhelyét védetté nyilvánítja. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

b) Javaslat önkormányzati kitüntető címre.  
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Pintér Lajos polgármester elmondta, posztumusz díszpolgári címre javasolja Boór Lajost. A 

falu kiemelkedő személyisége volt, sokat tett a faluért, a falu közösségéért. 

 

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 

35/2019. (IV.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Boór Lajost posztumusz 

díszpolgári címre javasolja. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

c) Törvényességi észrevétel településképi rendelettel kapcsolatban. 

 

    Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a  

     településképi rendelet hiánya miatt, aminek pótlása nem történt meg a megadott 

     határidőig. A településképi rendelet a korábbi testületi véleményezéskor nem felelt meg az   

     elvárásoknak, ezért azt a Képviselő-testület visszaadta Tétényi Éva vállalkozó részére  

     kijavításra ill. átdolgozásra. Több szóbeli egyeztetés után sem történt meg a rendelet 

átadása,  ezért az a mai napig nem került elfogadásra. 

 

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 

36/2019. (IV.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a településképi 

rendelettel kapcsolatban az elfogadási határidő módosítását 2019. április 30-ig. 

Határidő:  Azonnal 
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Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

d) Tájékoztató Stokker Zoltán által indított bírósági keresetre hozott II. fokú ítéletről. 

 

     Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a testülettel ismertetve lett a Stokker Zoltán által  

     folytatott bírósági per. A per végeredményeként a nevezett félnek kártérítést kell fizetni az  

     önkormányzat által. 

 

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

 

 

Képviselői felvetések 

 

Kállai István képviselő elmondta, hogy az idei évtől a szomszédokat értesíteni kell, ha 

zajosabb munkálatokat kíván valaki végezni /pl. motoros permetezés/. A vasárnap délutáni 

fűrészelést, fűnyírást, tüzelést be kellene tiltani. 

 

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

bezárta. 

 

 

 

      Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 

 


