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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-11/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 május 27-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, 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 

                            Finta János, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

                            Horváth Renáta, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa 

                            Dr. Szalay Péter, kisbéri Rendőrkapitányság vezetője 

                            Hántai Ferenc tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 

  

Bejelentéssel távol maradt: 

  

                            Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója  

                            Hántai Ferenc tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 

                            Finta János, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

                            Simon Ferenc képviselő 

  

Pintér Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő 

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő jelen van.  Javasolta, hogy az egyebek 



2 
 

napirend a./ pontjához kerüljön felvételre a kamocsai rendezvények, b./ pontjához 

közvilágítás felújítás, led lámpák c./ pontjához közút tervegyeztetés napirend. 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

38/2019. (V.27.) 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./  Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Család-és 

      Gyermekjóléti Szolgálatának előző évi tevékenységének beszámolója. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./  Kisbéri Rendőrkapitány 2018. évi beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./   Komáromi  Tűzoltó Parancsnokság beszámolója (2018.évi tevékenység). 

       Előadó: Tűzoltó Parancsnok 

 

5./ Egyebek 

   a./ Kamocsai rendezvények. 
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    b./ Közvilágitás felújitás, led lámpák. 

    c./ Közút tervegyeztetés. 

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 az Általános Iskola ballagási ünnepségét június 15-

én szombaton tartja. Május 25-én szombaton színvonalas KI-MIT-TUD került megrendezésre, 

melynek záró rendezvénye egy csodálatos Kormorán koncert volt /sajnos közepes 

látogatottsággal/. Összességében elégedett volt a rendezvények sikerességével. Trianoni 

emlékmű felállítása /kettős keresztet Nyilasi György Zoltán készíti/ avatnánk fel június 8-án 

délután 5 órakor a Gútai rock színpad fellépésével lenne ez a rendezvény megszervezve. Az 

EFOP-os pályázat lefedi teljes egészében. Május elején a Fürkész Holdinggal való 

találkozáskor az EFOP-os pályázati feltételeket még egyszer átbeszéltük. Pontosítottuk, hogy 

milyen számlákat tudnak elfogadni ennek keretén belül. Erre nagyon oda kell figyelni. 

 

Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy a májusi rendezvényekhez kapcsolódva két dolgot 

említene meg. Május 18-án 9 fővel Pannonhalmai célállomással kerékpártúrát teljesítettek, 

ami nagyon jól sikerült. Kellemes időtöltés, jó idő, jó volt a hangulat, sok szépet láttak. Az 

Általános Iskola június 15-én tartja Ballagási ünnepélyét. Az óvodában május 31-én lesz az 

évzáró. Az anyagban benne van az EFOP-os pályázattal kapcsolatos elszámolás /budapesti 

egyeztetés/. A helyszínen is voltak kint egyeztetésre. Egy részletesebb tájékoztatást szeretne 

ezzel kapcsolatban /elszámolás hogyan történt, rendben volt-e/. Komoly pályázat, sok pénzről 

van szó. Az Önkormányzatot terheli-e valamilyen költség? Budapesten rendben találták-e a 

pályázatunkat? 

 

Török Elek alpolgármester felvetette, olvasta a pályázati anyagban az Orvosi Rendelő 

pályázat kapcsán, hogy egy probléma van a pályázatnál a pályamunka nagyobb összegű, mint 

a rendelkezésre álló pénzösszeg. Ennek mekkora lehet a különbözeti összege és erre találunk-

e valami forrást, vagy pedig saját erőből kell biztosítanunk.  
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Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy 4-5 millió Ft eltérés van a pályázati anyagban 

szereplő támogatási összeg és a Janó József által küldött összeg között /a másik ajánlat 

magasabb volt/. Erre megoldást kell találni szerződéskötéskor. A közbeszerzés még nem 

zárult le még alá sem írták. 2016-2017-es költségvetés szerint készült ez a pályázat. Eltelt 

majdnem három év. Azóta jelentős áremelkedés történt. Ezt ki kell dolgozni. Alaposabban 

meg kell nézni ezt a pályázatot. Ki kell ezt a különbözeti összeget fizetni. EFOP-os pályázatra 

visszatérve az elszámolás úgy történik, hogy az elszámolást a Fürkész Holding készíti el. Mi 

minden összegről beküldjük a számlákat /szakkörök, rendezvények kapcsán/, 13 pályázati 

alkotórész van. Amikor beküldtük a pályázatot leírta az anyagokat ahhoz képest az 

elfogadásnál változás történt. Kb. három hete kaptunk egy részletes pályázati anyagot, amit 

elfogadott a Minisztérium. Az elmúlt és a leendő rendezvényeket igazítjuk a pályázati 

kiíráshoz. Ez azt jelenti, hogy pl. Iskola, ifjúság körében tanfolyamokat kell szervezni, 

Polgármesteri Hivatalon belül tanfolyamot elvégezni /informatikai tervezetet fogunk 

benyújtani/. Utolsó alkalommal Budapesten átbeszéltük az egész pályázattal kapcsolatos 

teendőket /első elszámolás 16 millió Ft/. Erre választ még nem kaptunk. Képeket, jelenléti 

íveket be kell küldeni. Kisebb csoportokban kell a feladatokat elvégezni. Komoly feladatot 

jelent ez mindenki számára. EMMI kezeli ezt a pályázatot, reméljük minden rendben lesz.  

 

Szteblák Lajos képviselő kérdése, hogy az Orvosi Rendelőnél az a 4-5 millió Ft körüli 

hiányzó összeg a teljes felújításra vonatkozik, vagy az első ütem, ami a kisebb felújításról 

szól? 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy 12,5 millió Ft-os pályázatról van szó, amiből 1 

millió Ft egy fogorvosi berendezés. Teljes összeg 11,5 millió Ft, amiből a külső szigetelés, 

vakolás, tetőzet, ereszcsatorna lesz kivitelezhető. Ez a pályázat a belső felújítást nem érinti. A 

Magyar Falu Programba adtuk be a pályázatunkat az Orvosi rendelő teljes belső felújítására. 

Bízunk mindkét pályázat sikerében.  

 

Varga Sándor jegyző  tájékoztatást adott az EFOP-os pályázattal kapcsolatos elszámolásról. 

Elmondta, hogy tavaly május óta megy az EFOP pénzének a felhasználása. A 2018-as évben 

18 millió Ft került elköltésre. Korábban szóba került, hogy volt egy kellemetlen helyzet, 

amikor a közvetítő elszámoló Fürkész Holding Kft. nem teljesítette a feladatát. Az EMMI felé 

nem igazán sikerült jól a teljesítés. Ez valamikor január környékén derült ki. Amikor ez 
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kiderült,  volt egy hosszas egyeztetés több esetben a polgármester úrral, ennek a vége az lett, 

hogy Budapestre kellett menni egyeztetésre. A 18 millió Ft-ból 6 millió Ft nem volt 

elszámolható, de  indítja az elszámolást. Nem ment még be az EMMI-hez az elszámolás a 

2018-as év rendben lesz, ha az EMMI elfogadja. A 2019. évben május elejéig 6 millió Ft 

került elköltésre, 1,5 millió Ft-ot szűrt ki, aminek elszámolása  nem még nem teljeskörű.  /ezt 

az összeget szintén elszámolhatóvá kell tenni/. Adott egy új tájékoztatót, ami szerint 

pontosabban el lehet számolni és csak aszerint lehet tervezni, szervezni a rendezvényeket, 

hogy maga a pályázati támogatással egyező legyen, aminek igyekszünk eleget tenni. 

Szerződések, árajánlatok, fotók stb. szükségesek ehhez a pályázathoz. Rendezvények előtt 

érdemes egyeztetni velük, hogy mi az ami belefér ebbe a pályázatba mit tudnak elfogadni. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és az első napirendet részletesen megtárgyalta és 6 

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

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

39/2019. (V.27.) 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./  Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Család-és 

      Gyermekjóléti Szolgálatának előző évi tevékenységének beszámolója. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

    Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Finta János az intézmény vezetője nem tudott itt 

lenni az ülésen, felkérte Horváth Renátát az intézmény munkatársát mondjon pár gondolatot a 

napirenddel kapcsolatban. 

 



6 
 

Horváth Renáta a kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Család 

és Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársa elmondta, hogy 2019. januártól dolgozik a 

területen. A tavalyi évről Novák Fanni készítette a beszámolót, végezte a családsegítést. 352 

kapcsolatfelvétel történt az elmúlt évben. Problémák között volt egyszerű ügyintézés, állandó 

kapcsolatok/családi kapcsolati konfliktus, családon belüli bántalmazás, magasabb számú 

iskolai hiányzások/. Nőtt a 2017 évhez viszonyítva 2018-ra az alapellátásban gondozott 

családok száma és a védelembe vett eseté is. Az alapellátás teljes mértékben segítésről szól 

anélkül, hogy hatóság lenne jelen. Van a családnak arra is lehetősége, hogy ő igényelje (pl. 

egy válás lezajlása alatt) a családsegítővel történő rendszeres kapcsolattartást, aminek során 

tudja kérni az ügyintézésben nyújtott segítséget, adományközvetítést akár, különböző 

szolgáltatásokat. Egyre inkább kérnek idős emberek is segítséget. Tavalyi évben is volt tábor 

az Önkormányzat támogatásával Bakonyszombathelyen ezen 21 gyermek vett részt. Rengeteg 

színvonalas program volt többek között esélyegyenlőségi tanácsadó, sorverseny, focimeccs, 

óvodai mesedélelőtt, bábszínház, tűzoltóság bemutatója. Idei évre is tervezünk 5 napos tábort 

Bakonyszombathelyen a Kastélyparkban 20 gyermeket várunk. Erzsébet táborra pályáztunk, 

aminek az elbírálását még nem kaptuk meg, ez 5 napos lenne elsősorban rászoruló 

családoknak. Tartós élelmiszer gyűjtést szerveztünk rászoruló családoknak, kistérségi 

települések is kapnak élelmiszercsomagot. Sok adományt kapnak egy alapítvány segíti a 

munkájukat. A karácsonyi ünnepek alkalmával az úgynevezett „cipősdoboz” akció 

folytatódik, amibe leginkább édesség kerül. Létszámhiánnyal küzdenek a szolgálatnál, 17 

települést 3 dolgozó lát el 5 helyett /a kisbéri Családsegítő a központhoz tartozik/. 

Jelzőrendszerrel jó a kapcsolat, az együttműködés /óvoda, iskola, önkormányzat, 

polgármester, jegyző/. Rendszeres a kapcsolat, kölcsönösen segítik egymás munkáját. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, olvasta a beszámolóban, hogy van egy készenléti 

szolgálati szám amit baj esetén lehet hívni. Ez hogyan működik, kisbéri járás minden 

településére vonatkozik, milyen gyakoriak a jelzések? A tábor a bakonyszombathelyi 

kastélyparkban az idén is megrendezésre kerül június utolsó hétvégéjén. Van egy szociális 

érzékenységű csoport a faluban Halominé Dombi Krisztina vezetésével /ő az alapítványnál is 

tevékenykedik/, akik az elesett, nehéz sorsú embereket karolják fel. Ünnepekkor, egyéb 

alkalmakkor segítik ezeket az embereket /élelmiszer, ruha, egyéb dolgok/. 

 

Horváth Renáta a Szolgálat munkatársa elmondta, hogy erre a krízis számra nagyon kevés 

hívás érkezik. Bakonyszombathelyről az idei évben hívás nem érkezett erre a számra. 



7 
 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

40/2019. (V.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kisbéri  

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi beszámolóját.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

3./  Kisbéri Rendőrkapitány 2018. évi beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester köszöntötte Dr. Szalay Pétert a kisbéri Rendőrkapitányság 

vezetőjét, megkérdezte, hogy az írásbeli előterjesztés mellé van-e kiegészíteni valója. 

 

Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a mai nap után kicsit 

másképp írta volna meg a beszámolót. Egy maratoni értekezleten van túl a mai nap folyamán 

főkapitány úrral sok-sok témát érintett, többek között volt egy kérdés, egy napirendi pont az 

Önkormányzati beszámolókkal kapcsolatban. Egy vendég előadó volt a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemről, aki ráirányította a figyelmet arra, hogy ez mind szép és jó így 

ahogy le van írva, hiszen a törvény ezt várja el tőlünk. Nem biztos, hogy nekünk kéne 

megmondani milyen is a közbiztonság az általunk ismert bűnügyi adatok alapján, hanem 

sokkal jobb lenne, ha adott esetben a lakosság mondhatná el, hogy milyennek érzi a 

közbiztonságot /fórumot tartani/. Adatokkal nem szeretné kiegészíteni a beszámolót. Kisbéri 

Rendőrkapitányságot illetően összes bűncselekményszám 227-250 /össz. kapitánysági szinten 

az ismertté vált bűncs. számok/. Ehhez mérten igazodik a 17 település bűncselekményi száma. 

Bakonyszombathelyen 2017-ben 10, 2018-ban 14 bűncselekmény vált ismertté. Közterületen 
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elkövetett bűncselekmények száma csökkent, 6-ról 5-re mérséklődött. Kiemelt 

bűncselekmények vonatkozásában 4-ről 6-ra van egy emelkedés. Kiemelt bűncselekmények 

vonatkozásában van testi sértés, garázdaság, lopás, betöréses lopás, azon belül pedig a 

lakásbetörések kategóriájába tartozik. Egy bizonyos szintig tudjuk lefelé szorítani a 

bűncselekményszámot, egy bizonyos szintig tudjuk fokozni a felderítés, nyomozás 

eredményességét, viszont nyitott melléképületet, egy százforintos lakattal lezárt 

melléképületet, amit egy mozdulattal nyithatnak gyakorlatilag nem lehet megvédeni. Egyéb 

bűncselekményszámok viszonylag színes képet mutatnak /csalás, állatkínzás, tartozás 

fedezetének az elvonása/. Tavaly július 1-én változott a büntetőeljárásról szóló törvény. Új 

büntetőeljárási törvény van, ehhez kapcsolódóan új végrehajtási rendeletek is vannak, 

gyökeresen megváltozott a nyomozás és ennek megfelelően egészen máshova tolódott a 

súlypontja a nyomozásoknak. Ami korábban 1-2 hét alatt lezajlódott, az most viszonylag 

ritkán fordul elő. Vannak 300-400 napos ügyeink. Jó hír a tulajdon elleni szabálysértések, 

amik hozzátartoznak a bűncselekményekhez, ezeknek a száma csökkent. A közlekedési 

balesetek száma is csökkenést mutat, mindösszesen kettő db volt a tavalyi évben 

Bakonyszombathelyen. A bűnügyi eredményességet majd befolyásolja az új törvény hisz 

ebben az évben január 1-től december 31-ig már teljes egészében ez alapján fogunk 

mérőszámot tudni. Az elmúlt időszakban jelentősen fogyott a rendőrség létszáma ez 

elsősorban a közterületi állományon jelentkezik. Járőr, járőrvezető Kisbéren még létezik. 

Tavaly november ill. idén február óta új vezetője van a két szakterületnek, a rendészeti tavaly 

novembertől, a bűnügyi szakterület vezetője idén februártól látja el feladatát. Köszöni az 

Önkormányzat támogatását a 2018-as évhez, ill. külön kiemeli a bakonyszombathelyi 

Polgárőr Egyesülettel történő közös szolgálatot ill. tevékenységet. Polgárőrség vezetőivel 

havonta fórumot tartanak. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Polgárőrök a járásban kiemelkedő tevékenységet 

nyújtanak. Jó az együttműködés a Rendőrkapitánysággal. A Magyar Falu Programba bekerült 

a 4-es kereszteződésben körforgalom kiépítése /2.ütem 2020-ban/, ezáltal reméljük, hogy a 

közlekedési problémák is megszűnnek. Reményeink szerint még az idén megvalósul a 

bakonyszombathelyi közút egy részének felújítása /kisbéri szakasz/. A körzeti megbízott 

Kovács Attilával jó a kapcsolatunk, bár az utóbbi időben keveset van a településen. Ezen 

kellene változtatni. Előrelépést szeretne ez ügyben, legalább hetente 1-szer várnánk, a 

lakosság is megnyugodna, ha látná az ő jelenlétét. Pozitív változást vár ez ügyben. 
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Kállai István képviselő elmondta a közös járőrözés kapcsán, hogy ő maga is részt vett ebben. 

Sok információt megtudott. Köszöni a lehetőséget, várja a következő alkalmat. 

 

Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, lesz ilyen alkalom az 

együttműködésből ez adódik. Több alkalommal kérték a Polgárőrség segítségét nem csak a 

hétvégi rendezvények, hanem a napi szolgálatellátásban is. A szolgálati idő beosztást át kell 

gondolni. A kollégák gondolkodás módján is javítani, finomítani kell. Támogatja a 

polgármester úr által említett dolgot. Úgy gondolja, hogy a körzeti megbízott jelenjen meg a 

hozzá tartozó településen. Százezer lakosra jutó bűncselekményszám Komárom-Esztergom 

Megyében nagyon jó.  

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy jó a kapcsolat a rendőrséggel. Az utóbbi időben a 

körzeti megbízott valóban kevesebbet fordul elő a településen. Nincs probléma, kevés a 

bűncselekményszám. 

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogy a környező községekhez képest 

Bakonyszombathelyen 2018-2019-ben mekkora mérvű volt a kábítószer fogyasztás, birtoklás, 

terjesztés? A finn szonda kiszűri-e a kábítószert? 

 

Dr. Szalay Péter a kisbéri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, számos eljárás indult és 

jelenleg is folyamatban van a kisbéri Rendőrkapitányságon kábítószer üggyel kapcsolatban. 

Nem kezelhetetlen, de csak rendőri eszközökkel nem is lehet neki gátat vetni. Annyira 

hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, mint 30-40 évvel ezelőtt az alkohol meg a cigaretta, 

ez egy divat lett. Csak a büntetőjog eszközeivel nem lehet ellene fellépni. Nagyságrendileg 

nincs több, mint bárhol a járásban. Néhány fogyasztót egy hétvégi buli után bármikor elő 

lehet állítani. Nehezíti a munkájukat, hogy klinikai tünetek alapján nem is biztos, hogy 

felfedezhető gyorsteszt nem mutatja ki, ennek ellenére mégis kábító hatású szernek minősül. 

Tesztjeink sem alkalmasak minden esetben a drogok kimutatására. A tömeges terjesztés nem 

jellemző a kisbéri járásra ennek tatabányai, győri, budapesti, szlovákiai kapcsolatai vannak. 

Kezelhető, de nem tudjuk száz százalékra mondani, hogy biztonságosak a szórakozóhelyek, 

iskolák stb. Olyan szinten elterjedt és divattá vált, hogy ez ellen csak rendőrségi eszközökkel 

nem lehet, neveléssel, oktatással, családban történő odafigyeléssel lehet ezt kezelhető szintre 

szorítani. A finn szonda csak alkoholt mutat ki, kábítószert nem. Most folynak a beszerzések, 
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hogy legyen olyan a helyszínen is alkalmazható kábítószer gyorsteszt, ami nyálból szűri ki a 

kábítószer fogyasztást és nem kell vizeletmintavételre előállítani. 

 

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 

41/2019. (V.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kisbéri 

Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját a közbiztonság helyzetéről.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

4./   Komáromi Tűzoltó Parancsnokság beszámolója (2018.évi tevékenység). 

       Előadó: Tűzoltó Parancsnok 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, Hántai Ferenc tűzoltó őrnagy nem tudott itt lenni az 

ülésen, felkérte Kállai Istvánt a helyi Tűzoltó Egyesület elnökét mondjon pár gondolatot a 

napirenddel kapcsolatban. 

 

Kállai István a helyi Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, szükség van államilag az 

önkéntesekre, de mégis önállóan kell a falvaknak fejleszteni ezeket az egyesületeket. Jó a 

kapcsolat a komáromi Tűzoltósággal. Sikerült beadni a pályázatukat. Belekerültek az 1-es 

kategóriájú önkéntes Tűzoltó Egyesületbe /250 ezer Ft pályázati különbséget jelent/. 

Eszközeik rendben vannak, tűzoltóautó is be van vizsgálva. Az egyesület hozzávetőlegesen 50 

tagot számlál, ebből 20 fő képzett tag.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 
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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 

42/2019. (V.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a komáromi 

Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló részletes beszámolót. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

5./ Egyebek 

  a./   Kamocsai rendezvények. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy augusztus 1-3-ig Kamocsára hívtak bennünket, 

mint testvértelepülést, nemzetközi kapcsolatok ápolására nyertek pénzt. Kamocsának le kell 

adminisztrálni ezt a külkapcsolatokat, társkapcsolatokat. Ebben Bakonyszombathely is fontos 

szerepet játszik lassan 10 éve. Önkormányzati találkozóra kell készülni, prezentációt kell 

bemutatni. A lényeg ebben, hogy „Európa a mi otthonunk” rész rendezvénykeretében a 

partnertelepülésekről érkező képviseleteket felkérik programok bekapcsolódására 

/főzőverseny, prezentáció, produkció, képek, alkotások, népművészeti csoportok/. 

 

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

 

 b./ Közvilágitás felújitás, ledlámpák. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, eddig úgy volt, hogy az E.ON lámpák és a LED lámpák 

közti különbséget úgymond „lelakjuk”. Az üzletkötő ezt a lehetőséget elvetette. Megkaptuk az 

árajánlatot ezekre a LED lámpákra, ami elég tetemes összeg /csak készpénzben lehet fizetni/. 

A sportpálya környékén, óvodánál, főtéren lévő lámpákat /3 lámpa kb. 210 ezer 

Ft/megtartjuk, a többi lámpa megvásárlását későbbre halasztjuk. Most jelenleg az óvoda-

bölcsőde pályázatunk az elsődleges.  
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A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot nem hozott. 

  

 c./ Közút tervegyeztetés. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Kovács Nándor szervez egy csapatot, akik 

bejelentik a különböző vizes, élővizes problémákat, ami a kisbéri-bakonyszombathelyi közút 

fejlesztése során adódik. 

 

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

 

 

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

bezárta. 

 

 

 

      Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

   polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


