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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/167-7/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

 április 05-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 képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Kállai István képviselő 

 

  

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

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van.  

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 

29/2018. (IV.05.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

1.) Óvoda-bölcsőde pályázat közbeszerzés. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1.) Óvoda-bölcsőde pályázat közbeszerzés. 
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Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester pár mondatot szólt az elmúlt időszakról. Az EFOP-os pályázatunk 

59.5 millió Ft-ot nyert / egy életen át tartó tanulás, nevelésről szól óvodás kortól a nyugdíjas 

korig, tanfolyamok, szakkörök, utazások stb. /. A defibrillátoros pályázat is nyert /500 ezr Ft 

értékű kis pályázat/ a meccseken kint kell lenni a készüléknek, egyébként az iskolában tartjuk. 

A közbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogyjegyzővel átnézték többször is a 

dokumentációtnagyjából mindennel egyetértettek. Összeget nem találtak benne, véletlenül 

vagy szándékosan nem tudják. Maga a közbeszerzési felhívás jó, az adatok is jók benne. Arról 

szól most ez a közbeszerzés, hogy benyújtunk egy pályázatot az NGM-hez ott azt mondták, 

ha a közbeszerzés elsőre nem sikerül /magasabb árat adnak meg a vállalkozók, mint amennyi 

pénzünk van/ akkor fog segíteni az NGM ebben a pályázatban.  

 

Török Elek alpolgármester felvetette, hogyan írnak ki úgy közbeszerzést, hogy nincs benne ár. 

Akkor mire pályázik a pályázó /bele kell írni az árat vagy nem/. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, a közbeszerzési eljárás akkor fog stabillá válni, ha a 

pályázatunk elnyerte a támogatást. Az NGM-es pályázat nyert. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, benne kellene lenni a beruházás értékének, ezen az értéken 

belül lehetne versenyezni lefelé. Első kiindulópontunk az volt, hogy feltételes közbeszerzést 

írunk ki  benyújtjuk a pályázatot a 21 millió Ft-ra és hozzátesszük a saját erőt. Ebben az 

esetben a közbeszerzés akkor válik érvényessé, ha sikeres a pályázati támogatást elnyeri az 

Önkormányzat. Koppány Dániel közbeszerzési referenssel egyeztetett,140 millió a támogatás 

összege. Eltelt három év a beruházási költség emelkedett. 180 milliónál tartunk kb. ennyibe 

fog kerülni. Ezért adtunk be egy pályázati kérelmet a Gazdasági minisztériumhoz 15%-os 

támogatásra. Ez most útban van. Azt mondta a Dr. Gondos Judit, hogy akkor fog támogatni, 

ha az első közbeszerzési eljárás eredménytelenné válik anyagi szempontból. 

 

Pintér Lajos polgármester javaslata fogadjuk el az ajánlattételi felhívást feltétel nélkül. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

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

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2018. (IV.05.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületeelfogadja „A 

bakonyszombathelyi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a TOP-1.4.1-15 program keretében” 

meghírdetendő közbeszerzési eljárás dokumentációit felhatalmazza és megbízza Pintér Lajos 

polgármestert az aláírásra. A Bakonyszombathely Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő 

fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelenti, hogy a Képviselő-testületnél nem állnak fenn a 

Kbt.25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi feltételek. Az üzleti titoknak minősülő, az 

eljárás során a tudomásunkra jutott információkat, adatokat sem az eljárás befejezése előtt, 

sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzuk, információkkal, adatokkal az 

ajánlattevőket nem befolyásoljuk. 

 

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 

 

 


