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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/133-2/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

 január 27-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 

                            Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó 

                             

                            

Bejelentéssel távol maradt: 

  

                            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 a 2020. évi falunap 

előkészítése napirend. 
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Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi bizottságba 

megválasztott kültag  Pohlmüller Imre még nem tette le az esküt. 

Felkérte Pohlmüller Imre Pénzügyi bizottsági kültagot az eskü letételére. 

 

Pohlmüller Imre letette az esküt és a megbízólevelet átvette. 

Az eskütételi okmány a jegyzőkönyv mellé csatolva 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: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2020. (I.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: Géringer Istvánné polgármester 

 

2./ A 2020. évi költségvetési terv tárgyalása. 

      Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

4./ Térfigyelő kamerák kezelőinek kijelölése. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 
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5./ Egyebek. 

   a 2020. évi falunap előkészítése. 

 

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, hogy tartalmas januáron vagyunk túl, nagyon sok 

esemény történt. December 30-án megtörtént az Önkormányzati konyha leltározása, átadása. 

Voltak viták a vállalkozóval. Fő probléma /ügyvéddel egyeztetett/ bérleti díj ügyében 7 évig 

nem történt módosítás. Bérleti díj fizetése nélkül használta a vállalkozó a konyhát. Igazat 

kellett a vállalkozónak adni, amit az épületen végzett felújítást, azt ki kellett fizetni 

/villanyszámla, stb. 1300.000,- Ft értékben/. A konyha működéséhez vásároltunk egy-két 

dolgot a vállalkozótól /hűtőláda, mosogatógép/. Január 6-án elkezdődött az étel szállítása 

Ácsteszérről. A papírmunkát elvégeztük. Egy hete működött a konyha bejelentés alapján 

kaptunk a NÉBIH-től egy ellenőrzést. Vannak hiányok, amit pótolni kell /moslék elszállítás 

szerződés, kísérőlevelek, szerződés rágcsálóirtásra stb./. Beszereztük a szükséges 

dokumentumokat. Kettő nappal később az ácsteszéri konyha is megkapta az ellenőrzést 

/kisebb szabálytalanságokat állapítottak meg/. Az autót, amit vásároltunk elindítottuk az 

ételszállításra, ezt az autót csak erre a célra fogjuk használni. Bakonyszombathely címere és a 

„Bakonyszombathely Község Önkormányzata” felirat felkerült rá. Az étel minősége jó, jók a 

visszajelzések főleg az idősektől kaptuk a dicsérő szavakat.  

Janó József vállalkozóval tárgyaltak az Orvosi rendelő felújítási munkáiról. Amikor átvette a 

hivatalt Pintér Lajos polgármestertől úgy tájékoztatta, hogy erre a pályázatra a vállalkozóval a 

szerződés megköttetett. A vállalkozó is megerősítette, hogy ez így van. A vállalkozó azzal a 

feltétellel írta alá a szerződést, hogy a 2019-es évben nem tudja teljesíteni, a 2020-as év 

tavaszán fogja tudni elvégezni ezt a munkát. Azt a tájékoztatást kapta, hogy ez rendben lesz 

így, lehet a szerződést módosítani. December közepén jött egy megkeresés a megyétől, 

érdeklődtek hol tart ez a pályázat. Közbeszerzéses pályázatról van szó, melyet az 
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Önkormányzatnak nem áll módjában módosítani. A projekt befejezési határideje 2019. 

december 31. Bekértük a vállalkozót, kiderült az is, hogy a vállalkozó azt a szerződést, ami a 

közbeszerzéssel kapcsolatos nem ismeri, annak ellenére, hogy az aláírása rajta volt. Készült 

egy másik szerződés. Elmondta, hogy bírósághoz fog fordulni. Arra a döntésre jutott, hogy a z 

irányítónak segítségét kéri ez ügyben, hogyan tudjuk ezt helyre hozni.  Vállalkozó   vállalja, 

hogy ezt a munkát április 30-ig befejezi.  

Január 15-én a megyeházán voltunk. Van egy program, amire a megye pályázatot nyert 

„Megyénk körül megyünk körül” címmel. Az a célja, hogy a partnertelepülések találkozzanak 

/315 ezer Ft van erre elkülönítve/. Nekünk Tardos a partnertelepülésünk. November végéig 

egy találkozót kell megszerveznünk, ahol bemutatjuk egymás értékeit, vendégül látjuk őket ők 

szintén minket. A falunapra szerettük volna tenni ezt a találkozót, de ez nem lesz 

kivitelezhető. Tardos jelezte, hogy ők július 4-ét gondolták a találkozóra. Mi két időpont 

között gondolkodunk, április 18. vagy május 16. /szombat/. Egésznapos programról van szó a 

részleteket ki kell dolgozni. , 

Az EFOP-os pályázat tekintetében a kimentési kérelmünkre válasz még nem érkezett 

/EMMI/. Nagyon sok rmunka van még hátra. Majd, ha a támogatáshoz hozzájutunk abból 

tudunk kifizetni. Január 31-ig kell pótolni a hiányzó dokumentációt. Rengeteg fotót szükséges 

még készíteni /10,15,25, fős csoportok/. Jó lenne most már lezárni ezt a II. mérföldkövet, 

ezután pedig naprakészen kellene lenni. Jegyzőkönyvet fog erről írni, hogy milyen 

állapotában vette át ezt az EFOP-os pályázatot. Nem vállalhatja a felelősséget azért, ami nem 

az ő irányítása alatt történt.  

 

Török Elek képviselő felvetette, hogy nem lát tisztán abban a kérdésben, hogy a konyha 

tekintetében a vállalkozónak milyen összeg lett kifizetve ill. az ételszállításra az autót 

mekkora összegért vásároltuk. A vasútállomás épületével mi a helyzet, tudunk-e valami árat. 

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy az épületre 1.300 ezer Ft-ot /villanyvezeték 

csere, kazán, bojler stb./fizettünk ki, vettünk tőle hűtőt, mosogatógépet csökkentett értéken 

kb. 2.100 ezer Ft-ot fizettünk ki a vállalkozónak. Az autó 1.260 ezer Ft-ba került +ÁFA 

összesen 1.510 ezer Ft. Az Állami Vagyonkezelőnek írtunk a vasútállomás épülete ügyében. 

Még nem kaptunk választ. Szeretnénk megszerezni az épületet reális áron. Maga az épület 

állaga jó. 

 

Homoki Péterné képviselő kérdése, hogy a vasútnál lévő buszmegállóval mi a helyzet? 
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Géringer Istvánné polgármester elmondta, először elutasítottak bennünket azzal az indokkal, 

hogy nem lehet tolatni. Kért egy személyes találkozót, hogy mit lehet ebből kihozni. Arra a 

megállapításra jutottak, hogy egy busz fordulót ha tudnánk csinálni akkor működhet a dolog. 

Egy telefonoszlop az akadály, de az megoldható lesz. A Közlekedési Minisztérium előtt van 

az ügy. A Volán megnézi a menetidőt. 

 

 

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 

4/2020. (I.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: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

2./ A 2020. évi költségvetési terv tárgyalása. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az előzetes költségvetés 

összeállt. Ez egy nyers anyag, várjuk az észrevételeket, javaslatokat, egyben felkérte a 

gazdasági vezetőt, ha van észrevétele azt tegye meg. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, sajnos két-három helyen a számítógép 

rosszul adta össze a tételeket ezt utólag vette észre, javításra került. 90.553 Ft-al plusszba 

vagyunk. Gázkazánra 1 millió Ft-ot /nettó/ terveztünk be. Sajnos újat kell vennünk nem 

javítható.  

 



6 
 

Török Elek képviselő kérdése, hogy az egyéb gépek, berendezések beszerzése mit takar, ill. 

alkalmi munkabérbe mi tartozik bele. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó válaszolt a kérdésre. 1.510.000 ezer Ft az autó ára 

amit az ételszállításra vásároltunk, ez az összeg is benne van, ill. a konyhára kell kisértékű 

tárgyi eszköz /mikro stb./ ez is ide lett tervezve. Alkalmi munkabérbe a Molnár István bérét 

számoljuk el, valamint kiegészítő fizetést kapnak a közmunkások. 

 

Török Elek képviselő felvetette, régebben arról volt szó, hogy a Ford gépjárművet eladjuk. 

Mégis a költségvetésbe beterveztünk rá 300 ezer Ft üzemanyag költséget. A vízdíj valós 

összeg /270 ezer Ft/? 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, ő úgy tervezte, hogy a Ford gépkocsi nem 

lesz eladva. A vízdíj sajnos valós összeg /szociális étkezők éthordói is itt vannak elmosva, 

három fázisú mosogató/. 

 

Kállai István alpolgármester felvetette, hogy a Tűzoltó és a Polgárőr egyesületek támogatását 

szeretné plusz 50 ezer Ft-al megemeltetni /350 ezer Ft/. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy jelenleg a pénzmaradványunk 278 

millió Ft /Óvoda építésre 237 millió Ft, Orvosi rendelő felújítása 11 millió Ft, Műv. Ház 

felújítása 3.8 millió Ft, Kerékpáros pihenőhely kialakítására is nyert a pályázat/. 

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy a jegyző és a gazdasági vezető készített egy 

számítást, kérdésként felmerülhet, hogy a konyhának milyen kiadása ill. bevétele lesz. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, első lépésként arról volt szó, hogy az ácsteszéri 

Önkormányzat teljes mértékben átveszi az óvodának a gyerekeit. Ő igényli meg a támogatást 

az étkezésre vonatkozóan. Átnéztük, ki lett számolva, az a megállapításunk, hogy jobban jár 

mindenki, ha Bakonyszombathely megtartja az óvodát. Gyereklétszám tekintetében 

kategóriakülönbségek vannak itt 100 fő feletti gyereklétszám van az iskolával együtt. 

Csináltunk egy számítást miszerint Ácsteszérnek is több a bevétele akkor, ha az ételt az 

óvodások számára is megvásároljuk. Figyelembe véve a konyhának az összes bevételét, mind 

az állami támogatást, mind a térítési díjakat, ill. figyelembe véve a kiadásait amit fizetünk 
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/rezsi, nyersanyag Ácsteszérre/ ez évben tervezett dologi kiadás 5.289.000 Ft, amiből 3.2 

millió Ft a fenntartás /takarítás, mosás, fűtés, világítás, víz, villany stb./. Van egy minimális 

bér költség 125 ezer Ft. Maga a gépjármű költsége is be lett ide építve, így 5.289.629  Ft-ot 

kell kifizetnünk az összes bevételből. Az étkezésre 24.845.193 Ft. Összesen 30.134.822 Ft. 

Ezzel szemben a bevételünk 31.931.563 Ft. Különbözet 1.796.741 Ft ami rendelkezésre áll a 

konyha költségére. Ezek tervek a tervezett létszámmal, ami le van jelentve az Államkincstár 

fele, ill. a tervezet fixen maradó térítési díjak mellett. 

 

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 

5/2020. (I.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi  költségvetési 

tervezetet javasolja átdolgozni az ülésen elhangzottak alapján, majd a polgármester terjessze 

elő a februári ülésere! 

Határidő:  2020. február 28. 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az SZMSZ aktualizálásra 

került,  

 várja a véleményeket, javaslatokat ezzel kapcsolatban. 

 

 A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete   

                                                a képviselő-testület és szervei 

                                          Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

4./ Térfigyelő kamerák kezelőinek kijelölése. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy február 1-től törvénymódosítás történt az 

adatvédelemmel kapcsolatban. Mivel vannak az Önkormányzatnak közterület figyelő 

kamerái, ezért annak a hozzáférését kell szigorítani. A jogszabály szerint a közterület 

felügyelet kezelhetné, láthatná és nézhetne bele, mivel nincs, ezért mint hatóság a jegyzőre 

száll át. Úgy rendelkezik a törvény, hogy a jegyző és a testület által megbízott két 

köztisztviselő kezelheti. A kamerák kezelésére javasolta Géringer Istvánné polgármestert és 

Hermann Imréné gazdasági főelőadót. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 6 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2020. (I.27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Géringer Istvánné 

polgármestert és Hermann Imréné gazdasági főelőadót a térfigyelő kamerák kezelésével. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

  

5./ Egyebek. 

  a 2020. évi falunap előkészítése. 
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Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a testületet át kellene gondolni, hogy milyen 

falunapot szervezzünk. Nagy volumenű legyen, vagy a falunak igazi falunapot ingyenes 

belépővel. Árusokat engedjünk-e be a kastélyparkba. Arra is gondolt, hogy meg kellene 

kérdezni a lakosságot ebben a témában, csináljunk egy kérdőívet. 

1 millió Ft-ot terveztünk be a falunapi költségekre, ebből nagy együttest nem tudunk hívni. 

Egyben javasolta, hogy 500 ezer Ft-al emeljük meg ezt az összeget. Mindenképpen 

gyerekeknek gyerekműsorral, lufivárral, idősebb korosztálynak operett, vagy magyar nóta 

műsorral kellene kedveskedni. Az eddigi években gyakorlattá vált főzést továbbra is folytatni 

kellene. Szinkron bállal zárnánk a falunapot. Ha viszont úgy döntünk, hogy fizetős legyen a 

falunapunk, akkor minél előbb le kell kötni valakit erre az alkalomra. 

Egy későbbi alkalomra szervezhetnénk „Kastélyparki zenei esték” címmel belépősre egy 

programsorozatot. 

 

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. 

 

 

 Géringer Istvánné Varga Sándor 

       polgármester  jegyző 
 


