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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/133-7/2020. 

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 

13-án 16.00 órakor Ácsteszér és Csatka község Önkormányzatainak, Súr Község 

Önkormányzat Képviselő-testületeivel megtartott együttes képviselő-testületi 

ülésről. 

 

Jelen vannak:   

Bakonyszombathely Község Önkormányzat részéről 

 

                   Géringer Istvánné, Bakonyszombathely község polgármestere, 

                   Kállai István, Bakonyszombathely község alpolgármestere, 

                   Ferenci Andrea, önkormányzati képviselő, 

                   Homoki Péterné, önkormányzati képviselő, 

                    

 

Ácsteszér Község Önkormányzat részéről 

 

                   Vuts Norbert, Ácsteszér község polgármestere, 

                   Flekács Ágoston, önkormányzati képviselő, 

                   Paszicsnyuk Zoltán, önkormányzati képviselő. 

 

Csatka Község Önkormányzat részéről 

 

                 Bognár Tímea, Csatka község polgármestere, 

                 Paukó Péter Zoltán Csatka község alpolgármestere, 

                 Szabó Zsolt, önkormányzati képviselő. 

 

Súr Község Önkormányzat részéről 
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                   Sógorka Miklós, Súr község polgármestere, 

                   Guzs Ferenc, Súr község alpolgármestere, 

                   Molnár István, önkormányzati képviselő 

                   Pék Győző, önkormányzati képviselő. 

 

                   Varga Sándor, a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. 

 

Géringer Istvánné Bakonyszombathely Község polgármestere, az ülés vezetője 

köszöntötte a Képviselő-testületek tagjait, Varga Sándor jegyzőt és a Közös 

Önkormányzati Hivatal megjelent munkatársait. 

 

Géringer Istvánné megállapította, hogy Bakonyszombathely Község Önkormányzat 

Képviselő-testület 7 tagjából 4 fő megjelent, így a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Vuts Norbert megállapította, hogy Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 

tagjából 3 fő megjelent, így a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Bognár Tímea megállapította, hogy Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 

tagjából 3 fő megjelent, így a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Sógorka Miklós megállapította, hogy Súr Község Önkormányzat Képviselő-testület 7 

tagjából 4 fő megjelent, így a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Ezután Géringer Istvánné Bakonyszombathely Község polgármestere megnyitotta az 

ülést, elsőként ismertette a mai együttes ülés napirendi javaslatait: 

 

1. Bakonyszombathelyi KÖH 2019. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és 

elszámolása. 

2.  A Bakonyszombathelyi KÖH 2020. évi költségvetésének módosítása. 

 

3. Egyebek. 
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A napirendi pont ismertetése után Géringer Istvánné polgármester szavazásra tette fel a 

kérdést Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, aki az ülés 

napirendi pontjait elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 

A döntéshozatalban részt vett: 4 fő.  

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

           

          Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

35/2020 (VII.13.) önkormányzati határozata 

 

NAPIREND: 

1. Bakonyszombathelyi KÖH 2019. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és 

elszámolása. 

Előadó: Varga Sándor jegyző 

2.  A Bakonyszombathelyi KÖH 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Varga Sándor jegyző 

3. Egyebek 

 

Géringer Istvánné Bakonyszombathely Község polgármestere ismertette az első 

napirendi pontot:  

 

1. Bakonyszombathelyi KÖH 2019. évi költségvetése 

teljesítésének jóváhagyása és elszámolása. 

 

Géringer Istvánné Bakonyszombathely Község polgármestere megkérdezte Hermann 

Imréné gazdálkodási főelőadót, hogy van-e kiegészíteni valója a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadónak nem volt kiegészítése a napirendhez. 
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Sógorka Miklós Súr Község polgármestere megköszönte az elvégzett munkát 

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának, hogy a működőképessége likviditási 

problémák végett lehetővé teszi, hogy működjön a hivatal flottul, gördülékenyen. 

 

Géringer Istvánné Bakonyszombathely Község polgármestere megkérdezte Ácsteszér 

Község polgármesterét, hogy a pénzügyi utalást hány napra tudja teljesíteni. 

 

Vuts Norbert Ácsteszér Község polgármestere elmondta, hogy még nem tudott ezzel a 

kérdéssel foglalkozni. 

 

Varga Sándor a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője elmondta, 

hogy a testület hatalmazza fel a polgármestereket az egyezség kötésére /Ácsteszér és 

Bakonyszombathely polgármestere között/ utána számolnak el a testület fele.  

 

A döntéshozatalban részt vett: 4 fő: Bakonyszombathely Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

                 

       Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2020. (VII.13.) Képviselő testületi határozata 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Ácsteszér Község polgármesterével 

kössenek megállapodást a tartozás megfizetésére és ez ügyben a 

tárgyalásokat folytassa le. 

 

Felelős: Varga Sándor jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a napirendi pontot, majd Géringer 

Istvánné polgármester szavazásra tette fel a kérdést, aki elfogadja Bakonyszombathelyi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárását kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett: 4 fő:  

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

                 

       Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

   37/2020. (VII.13.) Képviselő testületi határozata 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárását 

elfogadja. 

 

Felelős: Varga Sándor jegyző  

Határidő: azonnal 

 

Géringer Istvánné Bakonyszombathely Község polgármestere ismertette a második 

napirendi pontot:  

2. A Bakonyszombathelyi KÖH 2020. évi költségvetésének 

módosítása. 

 

Géringer Istvánné Bakonyszombathely Község polgármestere megkérdezte Hermann 

Imréné gazdálkodási főelőadót, hogy van-e kiegészíteni valója a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadónak nem volt kiegészítése a napirendhez. 

 

Géringer Istvánné Bakonyszombathely Község polgármestere felkérte Varga Sándor 

jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 

 

Varga Sándor a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati hivatal jegyző elmondta, 

hogy 2020. évre, amikor a költségvetést elfogadtuk februárban még csak a tavalyi 

normatív támogatás állt rendelkezésünkre, ami 4 millió 680 ezer Ft volt. Március 1-től 

módosult 5 millió 450 ezer Ft-ra. Akkor nem tudtuk elfogadni ezt az összeget, mert nem 

volt még kihirdetett, hatályos az a jogszabály, ami megállapította. Majd meglepetésünkre 
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ezt követően megjelent még két összeg támogatásként az adóerő képesség alapján 

szétbontotta a közös hivatalokhoz tartozó valamennyi települést, így Ácsteszér kapott 

többlettámogatást 5 millió 200 ezer Ft-ot, Súr 9 millió 300 ezer Ft-ot, amit most be kell 

tenni a költségvetésbe, módosítani ezzel az összeggel. Ment egy előzetes egyeztetés, van 

egy megállapodásunk, ami 2014. december 10-én született az együttes ülésen az állami 

támogatás felhasználásáról szólóan, ami úgy állapítja meg, hogy a közös költségek 

meghatározását követően és azt levonva lakosság arányosan történik az állami 

támogatás felosztása a három település között /Csatka, Ácsteszér, Bakonyszombathely/. 

Ez megtörtént. Van egy szorosító megállapodás Ácsteszér és Bakonyszombathely között, 

hogy a Súri maradék kiszámítása után a fennmaradó összeget ketté osztja ki a két 

önkormányzat. Amikor ez a plusz összeg megjelent, akkor a Súri polgármester közölte, 

hogy ez kimondottan Súrnak és Ácsteszérnek önálló költsége. Egyeztető megállapodást 

kell kötni arról, hogy Bakonyszombathely mint pénzkezelő biztosítja azt az összeg 

felhasználását a Súri hivatal tekintetében. Ez a megállapodás el is készült, aláírva nem 

lett, azt javasolta, hogy addig nem, ameddig a költségvetés nincs elfogadva. Így most 

Súrnál az alapelvek szerint a közös költség levonását szétosztva ill. teljes egészében 

hozzá lett írva a 9 millió 300 ezer Ft. Ez az összeg Ácsteszérnél felezésre került a 

megállapodásnak megfelelően. Ez volt a közös döntés, maga a költségvetési előirányzat 

módosítás így került előterjesztésre. 

 

Sógorka Miklós Súr Község polgármestere elmondta, hogy amikor februárban az eredeti 

költségvetést tárgyaltuk, az úgy azon fajta költségvetés volt, amit nem lehetett elfogadni.  

A módosítással az akkori kijelentését visszavonja. A módosítással Súr szempontjából 

működőképessé teszi hosszú távon a hivataloknak ill. a Súri kirendeltségnek a 

működését. Reméljük ez maradni fog legalább a jövő évben is és még azt követően. 

Netalántán még az alapnormatíva emelésével is, nem hiszi, hogy jövőre hozzá 

nyúlnának. Bízik benne, hogy ez fog menni. Önkormányzati tájékoztató fórumokon a BM 

részéről ezt a fajta kiegészítő normatívát már elmondták több alkalommal, hogy ezt 

szeretnék, hogyha láthatóvá tennék az egyes alkotó tagi önkormányzatok számára. 

Ezeknek a felhasználását jogszabályi szinten az egyes tag települések felé is 

indítványozzák, hogy ott kerüljön felhasználásra. 
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Varga Sándor a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati hivatal jegyzője elmondta, 

hogy az indítványozással nem találkozott. Volt egy egyezség, hogy írásba kell foglalni, 

megállapodást kell kötni.  

 

 

A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a napirendi pontot, majd Géringer 

Istvánné polgármester szavazásra tette fel a kérdést, aki elfogadja Bakonyszombathelyi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett: 4 fő: 

 Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

          

         Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2020. (VII.13.) Képviselő testületi határozata 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 

elfogadja. 

 

Felelős: Varga Sándor jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

Mivel több tárgyalni való az ülésen nem volt, Géringer Istvánné Bakonyszombathely 

Község polgármestere megköszönte a részvételt és az ülést 16 óra 15 perckor bezárta.  

 

 

 

K.m.f. 

  

 

 Géringer Istvánné Varga Sándor 

 polgármester jegyző 
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