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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/167-8/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

 április 10-én 14.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi 

ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Simon Ferenc, Kállai István 

képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

  

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

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből mind a 6 fő képviselő jelen 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 

31/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

1.) Orvosi rendelő felújítási pályázat közbeszerzés. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1.) Orvosi rendelő felújítási pályázat közbeszerzés. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a TOP-4.1.1-15 számú Egészségügyi pályázat 

keretében a meglévő orvosi rendelő, valamint az orvosi ügyelet és sürgősségi ellátás 

épületének felújítását tervezte el az Önkormányzat. Megbízta Kiss László építész tervezőt, 

hogy készítse el a rendelő és az épület felújítási terveit. A közbeszerzés tekintetében több 

ajánlattétel is érkezett, számunkra a legkedvezőbbet válasszuk ki. 

 

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 

32/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében a TOP-4.1.1-15 számú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése tárgyú támogatási kérelem /Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése a 

Bakonyalján-Bakonybánk, Bakonyszombathely, Ete és Vérteskethely településeken/ ügyében 

a Képviselő-testület a közbeszerzési dokumentációt elfogadja, annak aláírására felhatalmazza 

a polgármestert. A Képviselő-testület elfogadja az eljárás indítását április 12-vel. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

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

bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

Pintér Lajos                                                                   Varga Sándor 

polgármester                                                                      jegyző 

 


