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Bejelentéssel távol maradt: 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

                            Török Elek József alpolgármester 

                            Ferenci Andrea képviselő 

 

 

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

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő jelen van.  Javasolta, hogy az egyebek 

napirend a./ pontjához kerüljön felvételre Pölöskei Lajos rédei lakos ingatlanvásárlása 

napirend. 

 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 



 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

73/2018. (X.29.) 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./.Tájékoztató a háziorvosi szolgálat, a fogorvosi szakrendelés és a védőnő munkájáról,      

     tevékenységéről. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Rendeletalkotás tűzifajuttatásról. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

 

4./ A pályázataink helyzete, végrehajtásainak folyamata.  

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

 

5./ Egyebek 

      a./ Pölöskei Lajos ingatlanvásárlása. 

 

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 a hétvégén újabb rendezvény volt táncház és az 

ezzel kapcsolatos bemutatók, jó hangulatban telt megfelelő létszámmal. Az iskola volt a 

főszervezője az Önkormányzat csak becsatlakozott ebbe. Pályázatok tekintetében az összes 

hiánypótlást beküldtük. Reméljük, hogy a három Leader pályázatunk is pozitív eredménnyel 

zárul /Falunapi programok, Eszterházy tér, Közművelődési Ház/. A sportpályánál az erdő 

felől a vakondok megállítása a cél, az utolsó mérkőzés november 18-án lesz ez után látunk 

neki a munkálatoknak. 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és az első napirendet részletesen megtárgyalta és 5 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

74/2018. (X.29.) 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./.Tájékoztató a háziorvosi szolgálat, a fogorvosi szakrendelés és a védőnő munkájáról,      

     tevékenységéről. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

a.) Háziorvosi szolgálat tájékoztatója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 



 

 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a doktornő egy táblázatot küldött a betegségekről, 

külön tendenciákról, bővebb beszámolóval nem találkozott /sajnos az ülésen sem jelent meg/. 

Szívesebben vette volna, ha írásos beszámolót küld az egészségügy helyzetéről. 

 

Homoki Péterné képviselő elmondta, ahogy nézte az adatokat vannak nagyon elgondolkodtató 

számok egyes betegségeknél.Valamelyik kiugró /mi a teendő, vagy mi a feladat/. Ha a 

számokat nézzük férfiak/nőkre vannak lebontva az adatok a lakosságszámhoz viszonyítva 

némelyik elég magas. Több a női beteg. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

75/2018. (X.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a háziorvosi 

ellátásról szóló részletes beszámolót. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

b.) Fogorvos tájékoztatója. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester megkérdezte Dr. Boldov Vladimir fogorvost, van-e szóbeli 

kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Dr. Boldov Vladimir fogszakorvos elmondta, a beszámolóból hiányzik a gépbeszerzés, nem 

lehet tudni, hogy milyen felszereltséggel. Most várja az e-mailt ezzel kapcsolatban. Mekkora 

összeggel tudunk gazdálkodni? 



 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a TOP-os Orvosi Rendelő pályázat kiegészítő része 

a fogorvosi rendelőnek egy eszközbeszerzése, ebben ez a gép szerepel. Sajnos még a második 

közbeszerzés sem indult el. Janó József és társa regisztráltak a vállalkozói közbeszerzési 

jegyzékben. Ez teljes mértékben rendben van. A Megyei Kft közbeszerzési szakreferense 

viszont azt mondja, hogy nincsenek regisztrálva nem látják a rendszerben. Közbeszerzési 

szaktanácsadó segítségét kérjük ez ügyben. Egyébként már a tavasszal megindult az első 

közbeszerzési eljárás, ezt elutasították /nem tudja miért/ ekkor még nem volt kötelező az 

elektronikus rendszer. Most már csak elektronikusan lehet benyújtani. Ilyen gondokkal 

küszködünk, hogy ezt áthidaljuk erre tett kísérletet a doktor úr, tárgyal az eladóval kötünk egy 

olyan szerződést, ami egy évig kinyitja ezt a kaput. Akár részleteket is fizet az Önkormányzat, 

hogy valamilyen módon előre hozzuk ezt a vásárlást. Ez jó pár hónap lehet, hogy egy év mire 

ebből lesz valami. Megállapodás alapján leszállíthatná a gépet az eladó, amikor a pályázatot 

megnyerjük, a közbeszerzés megindul akkor ezt vissza tudnánk forgatni /árajánlat, 

megrendelés, szerződés/. 

 

Dr. Boldov Vladimir fogszakorvos felvetette, hogy a rendelőben van egy cserépkályha, azt 

szeretné lebontatni, mivel más fűtési lehetőség is van, illetve egy szolgálati mellékhelyiséget 

az öltözőből kialakítani. 

 

Pintér Lajos polgármester reagált a felvetésre, ő a meglévő cserépkályhát megtartaná, a 

mellékhelyiséget pedig megcsináljuk a felújítás során. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

76/2018. (X.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a fogorvosi 

ellátásról szóló részletes beszámolót. 

Határidő: Azonnal 



Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

c.) Védőnői tájékoztató. 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy alapos, precíz, naprakész beszámolót kaptunk. 

Olvasta a beszámolóban a baba-mama klub kapcsán, hogy helyettesítés miatt az első félévben 

nem volt klubfoglalkozás. 

Vaderna Balázsné védőnő elmondta, hogy a helyettesítés mögött több minden van 

/adminisztráció, papírmunka stb./. Július 1-től visszaadta a helyettesítést, így is 

Bakonyszombathely a hozzá tartozó Feketevíz puszta,Gelegenyés puszta és Bakonybánk 

tartozik a körzetéhez. A rendelőben kevés a hely, kellene egy polc, amire az eszközöket 

felteszi /térlátáshoz teszt/. Az ellenőrzés során ezt is kifogásolták. Ki kellett írni legutóbb a 

várandós tanácsadást /szerdai napon/. Gelegenyés pusztára sokat jár, hol egyedül, hol a 

családsegítős kolléganővel. Nagyon sok a papírmunka /Gyermekjólét, Gyámügy fele is /. Azt 

is ellenőrizték, hogy hányszor volt a Gyermekjóléttel ellenőrizni.  A baba-mama klubot 

szerette csinálni, kérték az anyukák is november 21-én jön a Dr. Aschenbrenner Zsuzsanna 

gyermekorvos előadást tartani a Művelődési Házba akkor is lesz foglalkozás. A napokban volt 

Budapesten továbbképzésen. Áprilisban letelik az 5 év ami a működéshez kell. A régi 

bélyegző cserére szorul kopott elavult, ezt is kifogásolták az ellenőrzés során. Méhnyak 

szűrés katasztrofális /október hónapban 12 név volt/.  

Pintér Lajos polgármester pár gondolatot fűzött a beszámolóhoz. Kérte a védőnőt, hogy mire 

nyugdíjba megy próbáljon meg utánpótlásról gondoskodni. Részletes, tökéletes beszámolót 

kaptunk, sok sikert, jó egészséget kívánt a munkájához. 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy alapos beszámolót kaptunk a fogorvostól és a 

védőnőtől is. Többen hiányoltuk a doktornő részletesebb beszámolóját. Azt gondolja, hogy 

előnyös helyzetben vagyunk a többi településhez képest. Alapos egészségügyi ellátást kap aki 

igényli, az egészségügyi dolgozókon nem múlik. Az emberek többsége helyi szinten meg van 

elégedve az egészségügyi ellátással. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 



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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

77/2018. (X.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a védőnői ellátásról 

szóló részletes beszámolót. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Rendeletalkotás tűzifajuttatásról. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy az idei évben is tudtunk pályázatot benyújtani tűzifára 

megkaptunk a támogatást, aminek a szétosztását helyi rendelettel kell megvalósítani. Erre 

minden évben új rendeletet alkotunk a pályázati felhívásban lévő tartalomnak megfelelően. 

Ennek a tervezete szintén kiment, ami azonos a tavalyival minimális eltéréssel / 129 m
3
-t 

nyertünk /. A szerződést a polgármester megkötötte az erdészettel. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018. (X.30.) önkormányzati rendelete   

a szociális célú tűzifa juttatásáról 
 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 

4./ A pályázataink helyzete, végrehajtásainak folyamata.  

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 



 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a legfontosabb teendőnk a TOP 1.4.1.óvoda-

bölcsőde pályázat sikeres lebonyolítása. Az új pályázat azokkal a feltételekkel megy 

továbbmint a régi. Benyújtása előtt kell visszamondani a régi pályázatot és visszautalni a 

pénzt. Döntést kell hozni a Képviselő-testületnek a 2017-ben megnyert pályázat 

visszavonásáról, visszautalni az előleget. A testületnek dönteni kell az új pályázat beadásáról 

is.Az új építési engedélyköteles eljárásoknál az energetikai eljárások nagyon előtérbe 

kerültek, sokkal több a követelmény. A mostani engedélyezési és kiviteli tervek nem 

változnak adat tartalmában semmiben sem az előzőtől, viszont a költségvetés már egy újabb 

törvényeknek megfelelő energetikai eljárásnak megfelel. A másik verzió alapján teljesen új 

tervek, engedélyezési tervek, költségbecslés kell. Bruttó 237 millió Ft-ra tudunk pályázni. 

Civil szervezet vagy egyházha pályázik akkor ők lehetnek ellenfeleink. Pályázati döntés 

márciusra várható. Határok között mozgunk. 40 millió Ft tiszta, lekötetlen szabad 

felhasználású pénzeszközünk van. Teljes mértékben adottak a feltételek mindenféleképpen a 

237 millió Ft pályázati összeg plusz ha kell hozzá az önerő elég lesz az új óvodára. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

78/2018. (X.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete lemond a TOP 1.4.1. számú, 

Óvoda-bölcsőde építésére juttatott 140 millió Ft összegű támogatásról, pályázatról. Ennek 

következtében elrendeli az átvett előleg 132.446.915 Ft visszautalását a Magyar 

Államkincstár számlájára. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 



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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

79/2018. (X.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Óvoda-

bölcsőde építés támogatására (TOP 1.4.1.). A megpályázandó támogatás összege 237 millió 

Ft. A közbeszerzés következtében bekövetkezhető magasabb összegű kiviteli költség 

különbözetét saját forrásból biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 

lebonyolítására. 

 

Határidő: 2018. november 25. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Egyebek 

      a./ Pölöskei Lajos ingatlanvásárlása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Pölöskei Lajos rédei vállalkozó jelentkezett egy 

vásárlási igénnyel /a régi tejcsarnok és az ahhoz kapcsolódó műhely/. Nagyjából 170 m2 a 

terület. Raktár, telephely céljára szeretné használni. Vételárat nem mondott, mi 8,5 millió Ft-

ra gondoltunk. 

 

Szteblák Lajos képviselő hozzátette, hogy ott az egész terület az Önkormányzaté. Kell ezt 

nekünk eladni, mindenképpen szükséges? A falunak a legszebb része. Az eladást nem 

támogatja. 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy az eladást ő sem támogatja, ajánljuk fel, hogy vegye 

ki bérbe. Akár 5 évre is. Ha elkészül az új óvodánk, akkor ott az egész terület felszabadul, 

egyben talán jobb áron is tudnánk értékesíteni. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 



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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

80/2018. (X.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületePölöskei Lajos rédei 

vállalkozónak bérbe adja az Önkormányzat tulajdonában lévőóvoda melletti területet. A 

bérleti díjról később dönt az Önkormányzat. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

Képviselői felvetések 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy az Újmajor meg van hirdetve eladásra, van is komoly 

érdeklődő. Pár évvel ezelőtt az ide vezető utat megcsináltuk, de újra felújításra szorulna. Az út 

az Önkormányzaté, rendbe kell tenni a gödröket, 2-3 pótkocsi mart aszfalt elég lenne hozzá. 

 

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

bezárta. 

 

 

 

 Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


