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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/167-12/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

 június 18-án 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Simon Ferenc, Kállai István képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

Meghívott vendégek: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

Kovácsné Villand Lívia Benedek Elek Ált. Isk. igazgató h. 

Szijártó Katalin OLC SYSTEM Kft. energetikai tanácsadó 

                             Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó  

Teklovicsné Németh Gabriella Benedek Elek tagóvoda vezetője 

Reif Jánosné ácsteszéri Meseerdő óvoda vezetője 

Hántai Ferenc tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 

 

 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Hántai Ferenc tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 
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Pintér Lajos 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 felvételrebérleti szerződés elbírálása, b./ pont 

ügyeleti gépjármű vásárlása, c./ pont főépítész kistérségi alkalmazása, d./ pont Turisztikai 

Egyesület alapítása, e./ pont alapellátási központ átszervezésenapirend. 

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 

45/2018. (VI.18.) 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 :Pintér Lajos polgármester 

 

2./ OLC SYSTEM Kft.monitoring szaktanácsadói szerződés. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./   Komáromi Tűzoltó Parancsnokság beszámolója (2017.évi tevékenység) 

Előadó: Tűzoltó Parancsnok 

 

4./ Tájékoztató a Benedek Elek Általános Iskola tevékenységéről 
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Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

Előadó : intézményvezető 

 

5./ Az Ácsteszér-Bakonyszombathely-Csatka Óvodafenntartó Társulás beszámolója az éves  

óvodapedagógiai tevékenységről 

 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

Előadó : intézményvezető, tagintézmény vezető 

 

6./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása  

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

7./ Egyebek 

a.) Bérleti szerződéselbírálása 

b.) Ügyeleti gépjármű vásárlása 

c.) Főépítész kistérségi alkalmazása 

d.) Turisztikai Egyesület alapítása 

e.) Alapellátási központ átszervezése 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett 

fontosabb intézkedésekről. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy június 11-én Kiss László úrral a 22. Építő és 

Szolgáltató Kft igazgatójával tárgyalt az óvodai kivitelezés lehetőségeiről. Az ő 

vállalkozásában is érződik a szakemberhiány, ha tudnánk alvállalkozókat találni, indulna az új 

közbeszerzésen. Másnap Janó József kömüvessel tárgyaltunk ígérte, hogy pályázni fog mint 
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alvállalkozó. Beszéltünk fűtés ügyben Kovács Gyulával, vízvezeték ügyben Horváth 

Istvánnal, ácsokkal, festőkkel. Egy ütős kömüves csapat jelentkezését várjuk. 

 

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 

46/2018. (VI.18.) 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: Pintér Lajos polgármester 

 

 

2./ OLC SYSTEM Kft. monitoring szaktanácsadói szerződés. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester felkérte a cég képviselőjét, Szijártó Katalint mondjon pár 

gondolatot, egészítse ki az írásos anyagot.  

 

Szijártó Katalin energetikai tanácsadó elmondta, hogy villamosenergia és földgáz 

beszerzéssel foglalkozik a cég, több Önkormányzatnál is jelen vannak. Kisbérrel is 

együttműködnek. Polgármester úrral beszélték, hogy földgáz árajánlat jelenleg nem aktuális, 

hiszen aprítékkal fűtik a közintézményeket, a villamosenergia árajánlat érdekelné. A cég 

jelenleg egy szolgáltatóval sincs leszerződve /E.ON stb./. Lényegében abban tudnak segíteni, 

hogy a piaci árhoz képest a legjobb árat tudják hozni az ügyfeleik számára. Cégekkel és 

Önkormányzatokkal dolgoznak együtt. Úgy tudja, hogy az év végéig le van szerződve az 

Önkormányzat, a 2019-es évre még nincselkötelezve. Jelen állás szerint 17,50 Ft-ért kapja az 

Önkormányzat a villanyt, ill. egy intézmény 21 Ft-ért. Foglalkoznak audittal is. Polgármester 

úrnak javasolta a monitoringot /csomagban versenyeztetés/. Törvény szerint minél nagyobb a 
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csomag, annál olcsóbban lehet villamosenergiát vételezni. A közvilágítás sarkalatos pont. Van 

arra is lehetőség, hogy pályázatok útján korszerűsítsük a közvilágítást. Más úton módon is 

lehet, a közvilágításnak van egy karbantartási része, egy eszközhasználati díja, valamint a 

villamosenergia díja. Van egykereskedő, akivel meg tudunk állapodni abban, több 

Önkormányzat esetében is, kiépíti ezt a korszerűsítést, megfinanszírozza. Tárgyalást követően 

az Önkormányzat megkapja ennek az egésznek a tulajdonát. A monitoring szolgáltatás egy 

havi díjas szolgáltatás, egy stábot adnak az Önkormányzat mögé, akik folyamatosan 

felügyelik a hibás és helyes számlázás folyamatát, amper vagy teljesítménybővítésre van 

szükség azt mi végezzük. A szerződések ha lejárnak azt mi figyeljük. Ha alacsonyan van a 

villamosenergia ára azt kiversenyeztetjük. A villany és a gáz tőzsdei termék, nagyon magas 

árak vannak. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az Iskola vonatkozásában napelemes rendszerre 

egy pályázatot nyújtunk be a Tankerület jóváhagyásával. Reméljük ez által csökkenteni 

tudjuk az energia árát.  Közvilágításra is jó lenne egy pályázat, ami olcsóbbá tenné a 

közvilágítást. Ebben látná  az együttműködést az OLC SYSTEM-mel. 230 ezer Ft körül van 

jelenleg a közvilágítás díja havonta, /2,5 millió évente/. Itt lehetne csökkenteni. 

 

Szijártó Katalin energetikai tanácsadó elmondta, ami fontos a számlán nagyon sok minden fel 

van tüntetve. Van egy karbantartási alap (készenléti díj) ezeket is meg kell nézni. 

Rendszerhasználat, villamos energia ezeket is ki tudjuk versenyeztetni. Valamint felmondási 

idő van, amíg az Önkormányzattól nincs megbízás, addig semmit sem lehet csinálni. 

Szolgáltatóval kell megbeszélni a teendőket (szín, fények, milyen lehetőségek vannak stb.). A 

folyamat a következő. Megbízás az Önkormányzattól, energetikus összerakja fogyasztási 

hely, mérőóra száma ezeket összesíti. Elektronikus árlejtés keretein belül felkínáljuk a 

szolgáltatóknak a piacra, leírjuk, hogy mi az amit szeretnénk, mi az amit elvárunk. Ha több 

szolgáltató tudja vállalni a kiépítést, a korszerűsítést, az árakat is, ki ajánl jobb árat azon 

múlik /a feltételeket mi szabjuk/. Ennek az egésznek van egy terve. Hosszú távú 

együttműködést szeretnénk. Havi 44.450 Ft /bruttó/ ebben benne van segítjük a munkát, a 

közvilágítás levezénylése. Szerződés időtartama 2 év. Kiversenyeztetjük a villanyt 2019-re 

vagy 2020-ra is. 
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Szteblák Lajos képviselő felvetette, hogy a szerződéskötésig nem tudjuk meg a díjakat, mire 

számíthatunk,havi szinten mennyi spórolást jelent /havi költség jelenleg 44.450 Ft/. Lesz-e 

annyi haszon, hogy nekünk megérje.  

 

Szijártó Katalin energetikai tanácsadó válaszában elmondta, hogy jelenleg 17,50 Ft-ért kapja 

az Önkormányzat a villamosenergiát. Szakmai hozzáértést kap a cég. Egy pályázat révén mi 

meg tudjuk csinálni, hogy ez alá az ár alá menjünk. 

 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot nem hozott.  

 

3./   Komáromi Tűzoltó Parancsnokság beszámolója (2017.évi tevékenység) 

Előadó: Tűzoltó Parancsnok 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, Hántai Ferenc tűzoltó őrnagy nem tudott itt lenni az 

ülésen, felkérte Kállai Istvánt a helyi Tűzoltó Egyesület elnökét mondjon pár gondolatot a 

napirenddel kapcsolatban. 

 

Kállai István a Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, 3 évvel ezelőtt Győr-Sopron megyéhez 

csatoltak bennünket katasztrófavédelmi szempontból. Ez az állapot 1,5 évig tartott, ezután 

visszakerültünk Komárom megyébe. A kisbéri katasztrófavédelmi őrs a Komáromiakhoz 

tartozik. 16 község plusz Kisbér 4 fő hivatásos tűzoltó látja el. A terület 20%- al kisebb, mint 

Tatabánya területe. A bábolnai tűzesetnél a Kisbériek is jelen voltak /2.-nak érkeztek ki/. 

Önállóan beavatkozó Tűzoltó Egyesület a rédei. Jó a kapcsolat velük /a Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal is/. Eszközállományunk jónak mondható. Annak is örülni kell, hogy 

pályázhatunk felszerelési tárgyakra. Az állomány kb. 50 főre tehető, 24 fő valamilyen 

végzettséggel rendelkezik. Hivatásosunk van annyi fő, mint bármelyik egyesületnek a 

megyében. A tűzoltószertárt is szeretnénk kihasználni, első részében a felszereléseknek lenne 

helye. Polcrendszert szeretnénk kialakítani, ahol eszközeinket tudnánk tárolni. Jó lenne 

beépíteni szekrényekkel, egyéb dolgokkal. Az aknát tervezzük a közel jövőben lebetonozni. A 

tűzoltóautónak az őszig van műszaki vizsgája, viszonylag jó állapotban van.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 



7 
 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és anapirendet részletesen megtárgyalta és 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

47/2018. (VI.18.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a komáromi 

Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló részletes beszámolót. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

4./ Tájékoztató a Benedek Elek Általános Iskola tevékenységéről 

 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

Előadó : intézményvezető 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester felkérte az Iskola igazgatóját Pintérné Ballabás Mártát, hogy 

egészítse ki írásos beszámolóját. 

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a 

tanulmányi eredmény, statisztika, hiányzások ezek maradtak ki a beszámolóból, mivel ezek az 

adatok a beszámoló készítése után készültek el. 163 fővel zártuk az évet, 19 ballagó diák volt, 

166 fővel kezdjük a következő tanévet, 18 elsős tanulónk lesz. 

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, látszik a beszámolóból, hogy évről évre növekednek a 

szabadidős egyéb tevékenységek. Kimerítő, lényegre törő beszámolót kaptunk. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az Iskola jövőjének szempontjából több dologra is 

pályázott az Önkormányzat, többek között a Műfüves pályára, amit az Iskola mögött 

szeretnének kialakítani. Felvetődött, hogy az Iskolát bővítjük pár tanteremmel. A Tankerület 
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lemondta az osztálytermekkel való bővítést. /2-3 tanterem fog kelleni, ha központosítják az 

Iskolákat/. Erre is kell gondolni. 

 

Kállai István képviselő kérdése, olvasta a beszámolóban, hogy vannak gyermekek, akik 

sajátos nevelést igényelnek mit jelent ez? 

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója válaszolt a kérdésre. Az 

ilyen sajátos nevelési igényű gyermeknek gyógypedagógus segítségére van szüksége. Más 

ütemben tanulnak, mint a társaik. Bizottság állapítja meg. 

 

Simon Ferenc képviselő felvetette, hogy készülnek különböző kompetencia felmérések, 

leginkább országos szinten. Környékbeli iskolákhoz képest /Ászár, Kisbér, Súr/ hol tartanak a 

bakonyszombathelyi gyermekek, ilyen statisztikai eredmény van-e? 

 

Pintérné Ballabás Márta intézményvezető elmondta, ilyen statisztika nem készült, a következő 

beszámolóban erre is kitérünk.Országos szintű kompetencia felmérések vannak. 

 

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 

48/2018. (VI.18.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek 

Általános Iskola 2017-2018. évi tevékenységéről szóló részletes beszámolót. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

5./ Az Ácsteszér-Bakonyszombathely-Csatka Óvodafenntartó Társulás beszámolója az éves                  

óvodapedagógiai tevékenységről.          
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Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

Előadó : intézményvezető, tagintézmény vezető 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Pintér Lajos polgármester felkérte az intézményvezetőt, tagintézmény vezetőt, hogy 

egészítsék ki azírásos beszámolót. 

 

Reif Jánosné az ácsteszéri Meseerdő óvoda vezetője elmondta, hogy a Pedagógiai 

Szakszolgálat, Logopédia területén nagyon sok a probléma. 14 településre egy logopédus van. 

Jelenleg három kisgyermek szorulna rá Ácsteszéren. Jó óvodapedagógust is nagyon nehéz 

találni. Nincs utánpótlás, a fiatalok nem jönnek. 

 

Teklovicsné Németh Gabriella a Benedek Elek tagóvoda vezetője tájékoztatta a Képviselő-

testületet, hogy jelenleg 47 gyermek jár az intézménybe. A nyáron is lesz 20 gyermek. 48 fő 

lesz az induló létszám szeptembertől.  Nagyon jó óvodapedagógiai csapat működik, beleértve 

a dajkákat is. Nagyon bízik benne, hogy lesz a településnek egy korszerű, minden igénynek 

megfelelő óvodája és bölcsődéje. Három ember választotta gyakorlati helyül a 

bakonyszombathelyi óvodát /2 helybeli, 1 vidéki/. 

 

Homoki Péterné képviselő hozzászólt a napirendhez. A beszámoló alapján nagyon sok a 

program. Gratulált az óvónők áldozatos munkájához. 

 

Teklovicsné Németh Gabriella a Benedek Elek tagóvoda vezetője elmondta, hogy a bálokat 

azért szervezik, hogy a bevételt az új óvodára tudják költeni /berendezés, játékok, egyéb 

eszközök stb./. A tavalyi bevételt sem költötték el, ami duplája volt az ideinek /326 ezer Ft/. 

Sajnos a jelenlegi búrokok nagyon régiek, elavultak, helyettük újak kellenek. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy indul a második közbeszerzés az óvoda 

tekintetében. Az első sikertelen volt / 1 ajánlat volt bruttó 283 millió Ft/. Sajnos nagyon 

nehezen találni kivitelezőt /Janó József kömüves brigádja elvállalta/. Valószínű az NGM-es 

pályázatot fogják kibővíteni. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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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 

49/2018. (VI.18.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ácsteszér-

Bakonyszombathely-Csatka Óvodafenntartó Társulás 2017-2018. évi óvodapedagógiai 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

6./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Pintér Lajos polgármester felkérte Hermann Imréné gazdálkodási főelőadót, tegye meg 

kiegészítését a napirenddel kapcsolatban. 

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó különösebben nem tett kiegészítést, elmondta, hogy a 

beruházásnál módosított, nem mi csináljuk a pályázatokat /pályafelújítás, MLSZ/ átadott 

pénzeszközként szerepel. 

 

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.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2018. (VI.19.) önkormányzati rendelete   

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  

2/2018. /II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 
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7./ Egyebek 

a.) Bérleti szerződés elbírálása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Henczné féle bérleti szerződéssel minden rendben 

van. Havi 5000 Ft bérleti díjat kérünk. A szerződést aláírtuk. 

 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot nem hozott.  

 

b.) Ügyeleti gépjármű vásárlása. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az ügyeleti gépjármű megérett a 

cserére, már nagyon elhasználódott. A kisbéri jegyző javaslatára történt a gépjárművásárlás. 5 

millió 200 ezer Ft az ára kb. 350 ezer Ft költség jutna Bakonyszombathelyre. Az orvosi 

ügyelet ellátásához szükséges a gépkocsi. 

 

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 

50/2018. (VI.18.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az ügyeleti 

gépjármű vásárlását. A szükséges rá eső összeget 361.787,- Ft-ot Kisbér Város Önkormányzat 

részére átutalja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

c.) Főépítész kistérségi alkalmazása. 

Pintér Lajos polgármester a maga részéről nem javasolja főépítész alkalmazását. Elmondta, 

vannak okok érvek ennek a plusz személynek alkalmazására nem ért egyet vele annak 
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ellenére, hogy több település mellette van. 4-5 évente van építkezés a településen. Az új 

szabályozást december 31-ig ki kell dolgozni. Tudunk szerezni szakértőt, aki közreműködik. 

Megbízási szerződéssel ezt a feladatot el tudjuk látni. 

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 

51/2018. (VI.18.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja főépítész 

kistérségi alkalmazását. Az új szabályozás december 31-i kidolgozásáig a feladat ellátását 

megbízási szerződéssel biztosítja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

d.) Turisztikai Egyesület alapítása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy jelenleg anyagi fedezettel nem jár, elvi támogatás 

kell. A későbbiekben a településnek is jól jöhet. Az a javaslata, hogy támogassuk őket, idővel 

majd kiforrja magát. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, 2 tartózkodással az alábbiak szerint határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

52/2018. (VI.18.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Turisztikai Egyesület 

alapítására tett javaslatot támogatja. 
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Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

e.) Alapellátási központ átszervezése. 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy minket ebből az átszervezésből 

semmi nem érint. Egy társulásban vagyunk, jóvá kell hagyni /ingatlanáthelyezés, 

címmódosítás, stb./ 

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 

53/2018. (VI.18.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Alapellátási 

központ vonatkozásában a társulási megállapodásnak az előterjesztés alapján való 

megváltoztatását. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

Képviselői felvetések 

 

Kállai István képviselő felvetette, hogy a leendő óvoda területén nagyon vizes a telek, a vizet 

le kell szivatni, a kert locsolásához a leszivatott vizet fel lehet használni. 50 ezer Ft körüli 

összegben lehet vásárolni benzinmotoros szivattyút, amivel megoldható lesz ez a dolog. 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy az evangélikus lelkészi hivatalnál elkészült a 

térkövezés az udvaron. Az imateremig a járdát kellene megcsinálni, ha beleférne a 350 ezer 

Ft-os keretbe, amit a polgármester hagyott jóvá. 
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Mivel több tárgyalni való nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 

bezárta. 

 

 

 

 Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 
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