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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-5/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 február 25-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

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

képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

 Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

                            Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Szabó Árpád az Árpád étkezde vezetője 

                            Szabóné Tankó Tímea az Árpád étkezde dolgozója 

                             

                            

Bejelentéssel távol maradt: 

  

 Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

                            Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                             

  

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 felvételre a községi konyha /Árpád Étkezde/ közétkeztetési 
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áremelési igénye b./pontjához a tavaszi kulturális rendezvényekről szóló ismertető, c./ 

pontjához építmény bérleti igény elbírálása, d./ pontjához elővásárlási jogról való lemondás 

napirend. 

 

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 

8/2019. (II.25.) 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./ Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2019. évi költségvetési rendeletének 2. fordulós  

     tárgyalása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 
3. / Helyi adórendelet módosítása 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester – Varga Sándor jegyző 

4./ A TOP-4.1.1-15 számú Orvosi rendelő felújítási pályázat közbeszerzési eljárása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

5./ Pályázati folyamatok, a Magyar Falu Program pályázati rendszerben Bakonyszombathely         

     község pályázatai /1. fordulós tárgyalás/. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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6./ Egyebek 

a) A községi konyha / Árpád Étkezde / közétkeztetési áremelési igénye. 

b) A tavaszi kulturális rendezvényekről szóló ismertető. 

c) Építmény bérleti igény elbírálása. 

d) Elővásárlási jogról való lemondás.   

Zárt ülés 

a/ Bakonyszombathelyért Alapítvány Kuratóriumának megválasztása. 

 

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 az előterjesztéssel kapcsolatban nincs kiegészíteni 

valója, várja a kérdéseket a napirenddel kapcsolatban. 

 

Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy a februári rendezvényekkel kapcsolatban a plakátok 

kimentek. Beszámolóban úgy fogalmazott a polgármester, hogy a Pál Feri március 2-i 

műsorának folyamatban van a szervezése. Ez a program már biztos? A LED lámpákkal 

kapcsolatban hol vannak elhelyezve, hol kell keresni őket. 

 

Pintér Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy a Pál Feri műsora teljesen biztos, március 

2-án 18.00 órakor lesz. A LED lámpákkal kapcsolatban 2 db a sportpályánál a kastélyparkban, 

2 db a 4-es kereszteződésben, 2 db pedig a főtéren van elhelyezve. Ezen kívül még várunk 

aranysárgához közelítő fényű lámpákat is /30-40 ezer Ft/db/. Ezekről a lámpákról részletes 

kimutatást készítünk /melyik cégnél lehet kapni, milyen árban, a régihez képest mennyit tudunk 

spórolni/. Telephelyfejlesztési pályázatból megvan az eredményjelző tábla, a labdafogóháló, 

lelátó, ezek mind elősegítik a szuper pálya használatát. 
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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 

9/2019. (II.25.) 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./ Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2019. évi költségvetési rendeletének 2. fordulós  

     tárgyalása. 

      

   Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

 

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 

2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete   

a 2019. évi költségvetésről 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 
 

a.) A Közös Hivatal 2019. évi költségvetése. 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.  

 

Hermann Imréné gazdálkodási főelőadónak szóbeli kiegészítése nem volt a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

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 

10/2019. (II.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott költségvetés 

kimutatás alapján elfogadja a Bakonyszombathely Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését. ( Mellékelve) 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 
 

 

3. / Helyi adórendelet módosítása 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester – Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy tavalyelőtt hatályba lépett a közterületi 

hirdetménytábláknak a rendezése, erről rendeletalkotás. Megállapította a törvény, hogy ezek 

építményadó alá esnek / a plébános kerítésénél van egy hirdetőtábla kirakva/. Ha nem fizet 

utána helyi adót a vállalkozó, akkor vegyük be az építményadók körébe, hogy 0 Ft adót állapít 

meg. Engedélyeztetni kell ezeknek a hirdetménytábláknak a kihelyezését a polgármesterrel.  

 

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 

 

3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete   

az építményadóról szóló 12/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 
4./ A TOP-4.1.1-15 számú Orvosi rendelő felújítási pályázat közbeszerzési eljárása. 
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     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a TOP-4.1.1-15 számú Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázat és beruházás ügyében Bakonybánk Község 

Önkormányzatával együttműködésben újabb közbeszerzési eljárást kell kiírni, az eddigi kettő 

sajnos sikertelennek bizonyult. 

 

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 

11/2019. (II.25.) 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 pályázata és beruházása ügyében Bakonybánk község Önkormányzatával 

együttműködésben közbeszerzési eljárást indít 2019. márciusában. / A támogatási igény címe: 

Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése a Bakonyalján – Bakonybánk, 

Bakonyszombathely, Ete és Vérteskethely településeken. / 

A közbeszerzési pályázat lebonyolításában 5 vállalkozónak küldi meg a dokumentációt: 

Kom-Út: EKRSZ_96123377 

KOM-ÚT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(2900 Komárom, Babits M utca 50/A.) Adószám: 23103355-2-11 

Zafír: EKRSZ_48065731 

ZaFiR Mérnök Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság(2800 Tatabánya, Táncsics M. utca 

93.) Adószám: 22630272-2-11 

Gombos: EKRSZ_98958007 

GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató KorlátoltFelel ősségű 

Társaság(2854 Dad, Dózsa György utca 41. a. ép.) Adószám: 12946284-2-11 

Janó József:EKRSZ_31602501 

Janó József egyéni vállalkozó (2881 Ászár, Győri út 36/B.) Adószám: 48801490-2-31 
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KGL Bau: EKRSZ_54328493 

KGL BAU Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság(8000 Székesfehérvár, Új 

Csóri út 7. A. ép.) Adószám: 12759048-2-07 

A Képviselő-testület a közbeszerzési dokumentációt az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. A polgármester gondoskodjon a határozat végrehajtásáról. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 
 

5./ Pályázati folyamatok, a Magyar Falu Program pályázati rendszerben Bakonyszombathely         

község pályázatai / 1. fordulós tárgyalás / 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy február 28-ig jelezni kell a Megye felé, ha ebben a 

Magyar Falu Programban pályázni szeretnénk. Javasolta, hogy a következő programokra 

pályázzunk: 

- Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése /szűkös a helye a doktornőnek/. 

- Szolgálati lakás program /egyéb közfeladatot ellátó személyek számára kialakítandó 

szolgálati lakás alprogram/. 

- Nemzeti és helyi identitástudat erősítése /Művelődési Ház felújítása/. 

- Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás /Dózsa és Táncsics 

utca útfelújítása, Árpád utcai árok ill. Rákóczi utcai árok kikövezése/. 

- Eszközfejlesztés közterület karbantartására /bobcat, ágaprító gép beszerzése, fűnyíró, 

damilos fűnyíró vásárlása/. 

- Óvoda udvar program. 

- Temető fejlesztése program. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést és a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot 

nem hozott. 

 

6./ Egyebek 

a) A községi konyha / Árpád Étkezde / közétkeztetési áremelési igénye. 
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Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Szabó Árpád az Árpád étkezde vezetője kérelmet 

adott be közétkeztetési áremelésre. Nyersanyag és rezsiköltség nettó 12%-os áremelésének 

elfogadását kéri. Legutóbb 2015. októberében volt áremelés. Nyersanyagköltség emelése 

szintén 2015. októberében volt az általános iskolai és óvodai étkeztetésben. Gépek, 

berendezések, eszközök is felújításra, javításra szorulnak. Csatolta a 2015. évi alapvető 

élelmiszerek ár listáját és a jelenlegi 2019. év árait. Bérek, járulékok emelkedése is az elmúlt 5 

évben jelentős volt. Személy szerint soknak tálálja a nettó 12%-os emelést, 8%-ot javasol. 

 

Szabó Árpád az Árpád étkezde vezetője elfogadta a nettó 8 %-os emelést. 

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 

12/2019. (II.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Képviselő-testülete a gyermekélelmezés napi nyersanyagköltségét 

8 %-kal emeli.  

Az étkezésenként a normát az alábbiak szerint határozza meg:  

 

Általános iskolás gyerekek:  

Menzás ebéd: 301 Ft/adag 

Napközis tízórai, ebéd: 376 Ft/adag 

Napközis tízórai, ebéd, uzsonna: 449 Ft/adag 

Óvodás gyerekek:  

Óvodás reggeli, ebéd: 308 Ft/adag 

Óvodás reggeli, ebéd, uzsonna: 364 Ft/adag 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 



9 
 

A nyersanyag költség módosítása következtében a képviselő-testület 7 igen szavazattal 

megalkotja a térítési díjakról az alábbi rendelet.  

 

               Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete   

              az intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról  

                                     szóló 10/2005.(VI.30.) rendeletének módosításáról                                                                     
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 
 

b.) Tavaszi kulturális rendezvényekről szóló ismertető. 

Ferenci Andrea képviselő elmondta, hogy nagyon sok program van a palettán. Március 

hónapban elsősegélynyújtás tanfolyamot szervezünk. Április 13-án a Padlás, április 26-án 

Dombóvári István tart előadást. Május 3-án tehetségválasztó, május 17-én sport -és 

egészségnap, május vége szombat ki-mit-tud lesz. Ezen kívül még jönnek előadók, életmód 

tanácsadással kapcsolatosan tartanak előadást. A tavasz folyamán még számos iskolai program 

is lesz.  

 

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

 

c) Építmény bérleti igény elbírálása. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Varga Inci volt rédei lakos szeretné bérbe venni a 

Bakonyszombathely, Árpád út 24. /régi gumis műhely/ Önkormányzati ingatlant autószervíz 

ill. autóápolási tevékenység céljából. Vannak olyan tervei, hogy a szemben lévő szociális 

diszkont épületét is idővel kivenné. Ő vette észre ezt a lehetőséget. Az általa javasolt havi bérleti 

díj 40-60 ezer Ft ennyiért tudná kivenni a bérleményt. Ha az üzlet megköttetik legalább két 

hónapra előre kérjük el a bérleti díjat. Jelenleg áram nincs az épületben, ennek a problémáját is 

meg kell beszélni. 

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 
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13/2019. (II.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Irén győri lakosnak 

bérbe adja a Bakonyszombathely, Árpád út 24. /volt gumiszervíz épülete/ szám alatti ingatlant 

március 1-től 60 ezer Ft/hó bruttó összegért. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

d) Elővásárlási jogról való lemondás. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, Tóth-Letenyei Hajnalka Bakonyszombathely, Kossuth L. 

utca 18. sz. alatti lakos kérelmet adott be hivatalunkhoz, amiben kérte, hogy az Önkormányzat 

mondjon le elővásárlási jogáról a Bakonyszombathely 577, 578, 620, 621-es hrsz-ú beépítetlen 

területek vonatkozásában. Ezek a területek az ő és családja tulajdonát képezik, értékesíteni 

szeretné a fent megnevezett hrsz-ú ingatlanokat.  

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 

14/2019. (II.25.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete lemond az elővásárlási jogáról 

jelen jogügyletnél, elővásárlási jogát áthelyezi a következő tulajdonosra a Bakonyszombathely 

577, 578, 620, 621-es helyrajzi számú beépítetlen területek tekintetében. A fenti helyrajzi 

számú területek a tulajdonosok által értékesítésre kerülnek. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

Képviselői felvetések 
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Simon Ferenc képviselő felvetette az aprítékolással kapcsolatban, hogy a szőlőhegyen is el van 

készítve aprítékolni való minél előbb meg kell csinálni. A régi szennyvíztelep melletti akácost 

is rendbe kell tenni, itt is el vannak az ágak készítve csak le kell darálni minél előbb, mert április 

elejéig a gyökereket meg kell szaggatni, hogy az akácerdő újra hozza a hajtásokat.   

 

 

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

bezárta. 

 

 

 

      Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


