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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-21/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 november 25-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Géringer Istvánné polgármester, Kállai István alpolgármester, Homoki 

Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Rózsa Gyula, Török Elek József 

képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

 Pohlmüller Imre Pénzügyi Bizottsági kültag 

 Csesznekiné Varga Márta Szociális Bizottsági kültag 

                            Spirk Lajosné Szociális Bizottsági kültag 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                             

                           A lakosság részéről: 24 fő 

                             

Bejelentéssel távol maradt: 

  

 Pohlmüller Imre Pénzügyi Bizottsági kültag 

 Csesznekiné Varga Márta Szociális Bizottsági kültag 

                            Spirk Lajosné Szociális Bizottsági kültag 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

  

 

Géringer Istvánné 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 Dr. Kancz Csaba 

Kormánymegbízott tájékoztatója napirend. 
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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 

94/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

16.00 h: 

I. KÖZMEGHALLGATÁS 

 

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: Géringer Istvánné polgármester 

 

2./  a. Szabó Árpád kérelme főzőkonyha bérleti szerződés meghosszabbítására. 

      b. Közétkeztetés átszervezése  

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

3./  Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása (szennyvízcsatorna).  

      Előterjesztő: Géringer Istvánné  polgármester 

 

4./ Óvodai Ellátást szolgáló társulási megállapodás módosítása.  

      Előterjesztő: Géringer Istvánné  polgármester 
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5./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tag delegálás. 

     Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

6./ A 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné  polgármester 

 

7./ A 2020. évi képviselő-testületi ülésterv. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné  polgármester 

 

8./ Egyebek 

a./ Dr. Kancz Csaba Kormánymegbízott tájékoztatója. 
 

Zárt ülés 

a.) Első lakáshoz jutók támogatása. 

b.) Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatok elbírálása. 

 

 

A testület a továbbiakban közmeghallgatás keretén belül folytatta a napirend 

tárgyalását.  
 

16.00 h : 

I. KÖZMEGHALLGATÁS 

Géringer Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket elmondta, hogy az 

Önkormányzati törvény előírása alapján minden évben egy alkalommal lehetőséget kell 

biztosítani a lakosságnak nyilvános ülésen gondjait, problémáit, javaslatait elmondja vagy 

esetleges kérdéseit feltegye. A mai képviselő-testületi ülés előtt erre szeretne lehetőséget 

biztosítani és átadni a szót a megjelenteknek a lakosságnak. Ha a feltett kérdésekre azonnal 

nem tudunk válaszolni, azt 15 napon belül írásban megtesszük.  

 

Kokas Sándorné Baross G. utcai lakos a járda felújítására kérdezett rá, hogy ez a 

közeljövőben várható-e. Az utcában lévő sertéstelepen elviselhetetlen bűz van, ezzel 

kapcsolatban változást szeretne. 
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Németh András Eszterházy utcai lakos felvetette, hogy az utcában nincs közvilágítás, nem 

megfelelő az út állapota sem /ez már 12 éve probléma/. Mivel ez az utca erdőre, földekre néz 

rá, a földterületek mellett szeretne fasort kialakítani, ezzel is egy kicsit a környezetet szebbé 

tenni /sajnos már végzett fásítást, de ezt egy földbirtokos meghiúsította/. Az Önkormányzat 

segítségét kérné az élet komfortosabbá tételéhez. 

 

Farkas Zsoltné Damjanich utcai lakos elmondta, hogy a kertje végében elhagyott ingatlanok, 

gazos, gondozatlan telkek vannak /sajnos ezek az ingatlanok hosszú évek óta el vannak 

hanyagolva, rengeteg problémát okoznak/. Fel kellene szólítani a tulajdonosokat az ingatlanok 

rendbetételére. 

 

Treier Mária Táncsics utcai lakos felvetette, sajnos ez az utca már annyira tönkrement, hogy 

már gyalogosan sem lehet rajta közlekedni. Biciklivel közlekedőknek meg egyenesen 

életveszélyes. A konyhával kapcsolatosan szeretné, ha maradna a jelenlegi vállalkozó 

/rendszeresen hordja az ebédet a konyháról, neki nincs semmi panasza az étel minőségével és 

mennyiségével kapcsolatban/.  

 

Németh Andrásné Petőfi utcai lakos elmondta, ő a konyha miatt jött, mert úgy hallotta, hogy 

meg akarja szüntetni az Önkormányzat. 23 évet dolgozott le szakácsnőként a konyhán volt 

négy főnöke. Jól működő konyha volt ez évekig 300 főre főztek. Egyszer csak vállalkozó 

üzemeltette a konyhát. Sokat fejlesztett, modernizálta odafigyelt a higiéniára is /könnyített az 

ott dolgozók munkáján/. Ha vidékről szállítanák az ételt az mennyire lenne jó az étkezőknek. 

Nagyon sok rendezvényt ellátott ez a konyha /ballagás, esküvő, osztálytalálkozó, halotti tor 

stb./ nem szeretné, ha megszűnne. Sok fiatal telepedik le a faluban gyerekesek, nekik sem 

lenne mindegy, hogy vidékről hozzák az ebédet. 

 

Id. Háberfelner László volt polgármester, Dózsa utcai lakos gratulált a testületnek, a 

következő évekre jó munkát kívánt. Kérdése, hogy a Bakonyszombathelyért Alapítvány 

működik-e? Elmondta, hogy a falu címerében a Dózsa utcai harangláb van benne. Az 

Alapítványnak mindig volt annyi pénze, hogy ezt karbantartotta, felújította. A harangláb a 

falu és az utca ékessége, a megyében is szinte egyedülálló építmény. Egy nagyobb felújításkor 

kivilágítást kapott, önálló villanyóra tartozik hozzá. Az utóbbi időben ez mintha nem is 

létezne. Próbáljuk meg megoldani, hogy a kivilágítást visszahozni és az áramdíjat fizetné az 
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Alapítvány vagy az Önkormányzat. Az Angela major főútra néző részét rendbe kellene tetetni 

nagyon el van hanyagolva /a volt kisbolttól felfele a Dózsa utcáig/. 

 

Tóth Lajos Rákóczi utcai lakos a kollégái kérését szeretné tolmácsolni a Képviselő-testület 

felé. Ő a kisbéri szennyvíztelepen dolgozik. A Rákóczi utcában van egy szennyvízátemelő 

elég nehézkes a megközelítése. Ha nem működik az átemelő autót kell hívni, hogy ki tudják 

takarítani. Az autó nem tud bemenni a területre, csak a Rákóczi utca felől tudja megközelíteni. 

Az lenne a kérésük, hogy a Rákóczi utca felől kettő hídgyűrűt lefektetni amin közlekedni 

lehetne. 

 

Géringer Istvánné polgármester válaszolt a feltett kérdésekre. A járdákkal, utakkal 

kapcsolatban elmondta, úgy képzeli el, hogy nem az íróasztal mögül irányítaná a falut. A 

következőkben a Képviselő-testületi ülések előtt fokozatosan bejárnánk a falut, végig néznénk 

az utcákat fontossági sorrendet állítanánk fel anyagi szempontok szerint. Nagyon fontosnak 

tartja a Magyar Falu Program által nyújtott pályázati lehetőségek kiaknázását /az utakat, 

járdákat, közterületeket, árkokat rendbe tudnánk hozni/. A Táncsics utca az egyik 

legveszélyesebb útszakasz a faluban. Az Eszterházy utcában nincs útburkolat. Hatalmas 

munka előtt áll a falu. Az új óvoda megépítése az első és legfontosabb feladatunk, ami 

háttérbe szorítja a lehetőségeket. Minden pályázati lehetőséget megragadunk, hogy élhető 

szebb legyen a falu. Utcagyűléseket tartunk, meghallgatjuk a lakosságot /kinek milyen 

problémája van/. Sertéstelep bűze, elviselhetetlen szag. Igyekszünk utánanézni, hogy milyen 

megoldást tudunk találni erre a problémára. Gondozatlan kertek, ezt is feltérképezzük, a 

tulajdonosokat felszólítjuk kötelességük teljesítésére. A Bakonyszombathelyért Alapítvány 

újra alakult jelenleg is működik, teljesen új elnöksége van. Az elnökasszonynak tolmácsolni 

fogja a harangláb problémáját. A szennyvízátemelő problémáját is megvitatjuk. Az 

Eszterházy utca közvilágítás problémája ennek is utána kell nézni, hogy mennyibe kerülne az 

Önkormányzatnak, az érintetteket írásban értesítjük. A kampány alatt szembesült azzal, hogy 

a konyhával kapcsolatban nagyon nagy az elégedetlenség a faluban. Főleg idős emberek és 

óvodás gyerekes szülők panaszkodtak. Kérték, ha oda kerül, próbáljon meg tenni valamit, 

mert csakis a vezetés tehet annak érdekében, hogy javuljon a konyhán a szolgáltatás 

minősége. Amikor átvette a hivatalt azzal szembesült, hogy már az elődjét is megkeresték egy 

ajánlattal, amit azért tettek félre, mert a jelenlegi vállalkozónak a szerződése 2019. december 

31-ig szól. Addig nem is lehetett vele foglalkozni. Itt az ideje, hogy foglalkozzunk ezzel a 

kérdéssel, ha a testület szeretne rajta valamit változtatni. Semmiféle személyes érdekek 
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nincsenek, a Képviselő-testület azzal van megbízva, hogy a köz érdekeit képviselje. Akkor, ha 

egy általános elégedetlenség lép fel, ezzel foglalkozni kell. Évekkel ezelőtt és most is 

folyamatosan lett jelezve a konyhának, hogy gondok vannak a minőséggel és a mennyiséggel. 

1-2 napig történt egy kis változás, de sajnos utána minden maradt a régiben. Ő maga is 

tapasztalta az étel minőségét és mennyiségét illetően a romlást. Sok a mirelit a fagyasztott 

termék.  

A száraz fákat, ágakat kivágjuk a kastélyparkban ezek nagy veszélyt jelentenek. 

 

Láng József Széchenyi utcai lakos felvetette, hogy a konyha esetében törekedni kellene a friss 

zöldségek felhasználására. Régen a konyhakertet kapáltuk az iskola mellett, onnan sok 

mindent fel lehetett használni. A minőségen sokat kellene javítani. Egy másik dolog, hogy a 

kastélyparkban nagyon sok az elszáradt fa, száraz faág, ezeket sürgősen ki kellene vágni 

/kocogókra, futókra rendkívül veszélyes/. 

 

Szabóné Tankó Tímea főzőkonyhai dolgozó elmondta, hogy hátulról tudták meg mi a terve a 

bakonyszombathelyi Önkormányzatnak a konyhával kapcsolatban. Felháborította, hogy erről 

ők értesültek utoljára.  

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta tudták, hogy a szerződésük 2019. december 31-én 

lejár. Ez a dolog folyamatban van, erről a testület még nem döntött. Az ácsteszéri konyháról 

ill. több helyről is fog kérni árajánlatot, hogy össze tudja hasonlítani a testület és kiválasztani 

közülük a legkedvezőbbet. 

 

Paksi József Jókai utcai lakos örömmel tapasztalta, hogy mindenszentek alkalmával volt 

kihelyezve mobil wc a temetőben. A kastélyparkban kevés a szeméttároló. Falunap után 

rengeteg volt a szemét. Legalább a jövőben a padok mellett még több szemetest helyezzünk 

ki. A kastélyparkunk tele van szeméttel erre figyeljünk oda. A konyhával kapcsolatban az a 

véleménye, hogy ne mű ételeket főzzenek, hanem az Önkormányzat konyhakertjében 

megtermelt zöldségeket használják fel. 

 

Szabó Árpád a főzőkonyha vezetője elmondta, hogy az ACC követelményeinek meg kell 

felelni. Sajnos ennek szigorú szabályai vannak. 
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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: Géringer Istvánné polgármester 

    Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

Géringer Istvánné polgármester elmondta az írásos anyag kiment, várja a kérdéseket, 

észrevételeket a napirenddel kapcsolatban. 

 

Kállai István alpolgármester elmondta, hogy volt a tatabányai Közútkezelőnél. Komárom-

Esztergom megyében 526 km út lett felújítva. Megtudta, hogy a Bakonyszombathely-Kisbér 

közti útszakasz még jövőre sem lesz felújítva. Sajnos a településen nem lesz körforgalom 

belátható időn belül. Alvállalkozók voltak jelen leginkább az Önkormányzat részéről 

kevesebben. Komárom-Esztergom megyében jövőre sem lesz jelentősebb útfelújítás. 

 

Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a képviselő asszonnyal lesz még 

egy megbeszélés a körforgalomról. Legalább a körforgalom valósuljon meg, ha már a 

Bakonyszombathely-Kisbér közti útszakasz felújítása nem is. 

 

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 

95/2019. (XI.25.) 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:  Géringer Istvánné polgármester 
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2./  a. Szabó Árpád kérelme főzőkonyha bérleti szerződés meghosszabbítására. 

    b. Közétkeztetés átszervezése  

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy a testület a beadott kérelmet és a szerződést a 

kiküldött anyagban már megismerhette. A mindenkor megválasztott testület és a falu 

elöljárósága változtathat bizonyos dolgokon. A mi felelősségünk az, hogy az elégedettséget 

javítsuk. Tudjuk, hogy bizonyos rendezvényeket kiszolgált a vállalkozó, ezt a jövőben sem 

szeretnénk megváltoztatni. Lehetőséget biztosítunk arra, akárhogy is lesz a főzés megoldva, 

hogy ezt a tevékenységet továbbra is végezhesse a vállalkozó bizonyos bérleti díj ellenében. 

Nem is igazán érti azt, hogyan fordulhatott elő, hogy a 7 év úgy telt el, hogy egy fillér bérleti 

díjat nem fizetett a vállalkozó /az első évben mikor megkapta a konyhát képviselő-testületi tag 

volt, akkor az lett mondva, hogy az első évben had induljon meg, had kapaszkodjon meg a 

vállalkozó/. Még a tavalyi évben is olyan szerződést írt alá a polgármester ill. a képviselő-

testület, hogy nem kell bérleti díjat fizetni. Ezen felül még /ami még a választási kampány 

alatt is folyamatosan csengett a fülébe/ a vállalkozók felháborodása, nem elég, hogy bérleti 

díjat sem fizet ezen kívül az Önkormányzat még  kettő fő közalkalmazottat biztosít számára a 

konyhára, akiknek a bérét az Önkormányzat adja. 7 év nem kis idő, ha folyamatos problémát 

jeleznek valakinek, hogy arra nem lehetett volna valamit reagálni, változtatni rajta. 

 

Török Elek képviselő kérdése, hogy mi az Önkormányzat terve abban az esetben, ha egy 

másik vállalkozó kapja meg a főzőkonyhát és probléma van vele? Másfél vagy két éve volt 

egy megkeresés, hogy a jegyző tegye rendbe a konyhát. Akkor javult az állapot. Neki 

elhamarkodottnak tűnik ez a kérdés. 

 

Szteblák Lajos képviselő kérdése, hogy milyen alternatíva van a konyha jövőjét illetően? 

Személy szerint nem szeretné, ha vidékről hoznák az ételt. Ha nem lesz jelentkező mit 

csinálunk. Bizonyítani kell, hogy az Árpi nem jól főz /szerződésben benne van/. Volt már 

ebből probléma /bíróságra mentünk/ ha nem tudjuk bizonyítani az étel minőségét. Ki fog itt 

főzni december 31. után. Mi lesz a jövő /180 ember étkeztetéséről szól /. Nem látja a konyha 

jövőjét. 
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Géringer Istvánné polgármester elmondta, a következő testületi ülésre be kell hozni az 

ajánlatokat amennyiben úgy döntünk, hogy az Árpit nem kívánjuk tovább alkalmazni. 

Dönteni kell, lejár a szerződés 2019. december 31-el. Háromféle javaslatot szeretne tenni. Az 

egyik a szerződés meghosszabbítására való kérelem elutasítása, a másik a szerződést 

módosított tartalommal 2020. január 31-ig meghosszabbítjuk az előbérleti jog törlése mellett, 

illetve három hónapot hosszabbítunk 2020. március 31-ig. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 4 igen 

szavazattal, 3 ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

96/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Árpáddal a 

főzőkonyha üzemeltetésre kötött szerződést 2020. január 31-ig meghosszabbítja. Az eredeti 

szerződés 19. pontját módosítja, mely szerint „a szerződés lejárta esetén a jelenlegi bérlő 

azonos feltételek mellett elégedettség esetén előbérleti jogot élvez” szövegrészt törli.  

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

Gérirnger Istvánné polgármester kitért arra, hogy a b.) napirendi pont okafogyott lesz, a 

következő ülésen tárgyaljuk tovább. 

 

3./ Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása (szennyvízcsatorna).  

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet, hogy minden évben meg kell tervezni a rövid, 

hosszú és középtávú fejlesztési tervet a szennyvíz csatorna ill. a szennyvíz vezeték 

felújítására, ami az idén is megjött. Megküldte a terveit az ÉDV Zrt, ami hasonló a tavalyihoz, 

mindig egy évet csúsztatjuk előre. Majd ezt a jóváhagyott GDF-et az év során amikor a 

fejlesztések ill. a felújításokra kerül sor újból egyeztetjük és aszerint kötjük meg az éves 

szerződést a felújítási munkálatokra. A felújítási munkálatoknak a fedezete az évente átadott 
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bérleti díj minden évben ezt nem lépjük túl. A GDF-et jóváhagyást követően meg kell küldeni 

az Országos Energia Hivatalhoz. 

 

Szteblák Lajos képviselő felvetette, hogy a kiküldött anyagban kitér a tetőszerkezet cserére, 

rossz állapotú azonnal szükséges, ill. a tartály cserére, hogy életveszélyes, nem biztonságos. 

Elvégzési dátum 2034. Most akkor sürgős vagy nem. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy minden évben a sürgős dolgokat kell megcsinálni. A 

tetőszerkezetnek folyamatosan történik a javítása. Mindig a felújítást megelőző évben közli, 

hogy mit kell kicserélni. A tisztító közös Bársonyos-Keréktelekivel. Egy Önkormányzattal köt 

szerződést. 

 

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 

97/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2034. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészeit mindhárom tervezési időszakra elfogadja. 

Meghatalmazza az ÉDV Zrt-t, hogy a GFT felújítási-pótlási tervét a Magyar Energetikai  és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa bejóváhagyásra, illetve a jóváhagyási eljárásban való 

képviseletre.  

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

4./ Óvodai Ellátást szolgáló társulási megállapodás módosítása.  

      Előterjesztő: Géringer Istvánné  polgármester 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a társulási megállapodás annyiban változott, hogy a 

választást követően cserélődtek a személyek, akik a társulásban képviseletet látnak el minden 

Önkormányzat részéről. Az alapmegállapodásban az mindig a polgármester. Itt most változás 
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történt, ennek következtében módosítani kell a társulási megállapodást. A másik dolog a 

szavazati arányok tekintetében felmerült, hogy egyszerű szótöbbségnél /úgy is van 

szabályozva/ minden egyes Önkormányzat képviselete 1-et jelent, 1 szavazatot. A törvény 

úgy szól a minősített többséges szavazásnál esedékes ügyekben a többség ill. a többséghez 

vizsgálni kell a lakosság arányát is, hogy több mint felét képviselje. Ezért az 5. pontnál bek. 

szavazásnál a „minősített többség” szó hiányzik, ezért értelmezni kellett a társulási 

megállapodást. 

 

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 

98/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Óvodai Ellátást 

szolgáló társulási megállapodás módosítását. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

5./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tag delegálás. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné  polgármester 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy ugyanaz a helyzet, mint a társulási megállapodásnál. A 

választás után az új személyeket kell delegálni, vagyis a polgármestereket szokták a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Ezt kéri, hogy közöljük, ill. döntsön a 

testület abban, hogy kik a delegáltak. Az eddigiekben is a polgármester, ill. helyetteseként az 

alpolgármester szokott megjelenni. 

 

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: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

99/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként delegálja 

Géringer Istvánné polgármestert. A delegált tag távolléte, akadályoztatása esetén Kállai István 

alpolgármestert bízza meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatról a 

Társulást értesítse. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Varga Sándor jegyző 

 

 

6./ A 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy minden évben az államháztartási törvény és a belső 

ellenőrzési rendről szóló törvény szerint az Önkormányzatok kötelesek gondoskodni a belső 

ellenőrzésükről. Folyamatosan évről évre ezt a Dákai úr csinálja és a megelőző éven 

ütemtervet kell elfogadni ahhoz, hogy milyen cél ill. rendszer vizsgálatokat végez az 

Önkormányzatoknál. Megküldte a 2020. évi ajánlatát, ami a testület elé került, javasolja 

elfogadásra ebben a formában. 

 

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 

100/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dákai József által 

elkészített 2020.évi belső ellenőrzési tervezetét, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

megkötésére. 
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Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

7./ A 2020. évi képviselő-testületi ülésterv. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy a 2020. évre összeállította az ülések 

időpontjait és napirendjeit. Ha van hozzá kiegészítés, észrevétel azt tegyük meg. Ezek a főbb 

pontok, természetesen ehhez menet közben jön még hozzá. 

 

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 

101/2019. (XI.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet 

elfogadja, azt kiegészíteni nem kívánja. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

8./ Egyebek 

a./ Dr. Kancz Csaba Kormánymegbízott tájékoztatója. 

 

 Varga Sándor jegyző elmondta, hogy az alakuló ülésen már ismertette, hogy milyen    

kötelezettségei vannak a képviselő-testületnek. Itt kimondottan a vagyonnyilatkozatokról van 

szó ill. a köztartozás mentességet kell igazolni. Letelt az idő /30 nap/ a választások óta. 

Akinek nincs vagyonnyilatkozata az nem gyakorolhatja testületi jogait ill. nem részesülhet 

tiszteletdíjban sem. A mentes igazolás hiánya abszolút kizárást okoz. 
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A Képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, határozatot nem hozott. 

 

 

Képviselői felvetések 

 

Homoki Péterné képviselő felvetette kettő éve már hagyomány, tavaly is karácsony előtt 5 

ezer Ft-os utalványokat adtunk a 70 év felettieknek ill. a rászorulóknak. December 24-ig 

lehetett beváltani a helyi boltokban. Lehetőség szerint az idén is adjuk ezt az utalványt. 

 

Ferenci Andrea képviselő felvetette, hogy a Dózsa utcában nagyon rossz a közlekedés. 

Biciklivel közlekedőknek is nagyon veszélyes. 

 

Kállai István alpolgármester elmondta, hogy próbáljuk meg az Eszterházy utcába a lámpákat 

megrendelni, nézzünk utána a költségeknek. 

 

 

 

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

bezárta. 

 

                                                                     Kmf. 

 

 

   Géringer Istvánné                                                                                Varga Sándor 

      polgármester                                                                                            jegyző 
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