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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/119-8/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 április 10-én 15.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi 

ülésről. 

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

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

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Homoki Péterné 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 

27/2019. (IV.10.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

1.) A Magyar Falu Program bakonyszombathelyi pályázatának változása, annak 

megtárgyalása. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

2.) Egyebek 

a) Az RTL Klub TV műsorának ajánlata. 
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Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1.) A Magyar Falu Program bakonyszombathelyi pályázatának változása, annak 

megtárgyalása. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy január közepén tárgyaltak a Dr. Buják Szilvia 

háziorvossal , kérdezték a Magyar Falu Program pályázatról őt, neki az volt a véleménye, 

hogy ha egy új épületet meg tudunk vásárolni, akkor menjen a program, ha nem, akkor 

nincsenek olyan nagyobb kiadások, amiért változtatni kellene ezen a dolgon. Közben a 

Képviselő-testület elhatározta, hogy a Magyar Falu Program keretein belül a Nemzeti és helyi 

identitástudat erősítése programban indul / a Művelődési Ház tetőzetét újítja fel/. Ezután 

mégis a doktornő felhívta, hogy lenne egy-két észrevétele az orvosi rendelő épületével 

kapcsolatban / a hálózat elhasználódott, egy légtérben van az orvosi rendelő várója a 

fogorvosi rendelő várójával, a mellékhelyiségek sincsenek rendben, sok apróbb dolgot 

említett még/. Kérte, hogy  beszéljék ezt meg. Mogyorósi László kisbéri építészt is elhívták, 

nézze meg a jelenlegi orvosi rendelőt /30 millióból teljesen át lehetne alakítani/. Felhívta 

Czunyiné Dr. Bertalan Judit képviselő asszonyt, hogy változás állt be a pályázatban, nem a 

Művelődési Ház tetőfelújítására pályáznánk, hanem orvosi rendelő felújításra. Közösségi tér 

pályázatok még jobban telítettek, mint az orvosi rendelő pályázatok. Lehet, hogy ez a 

pályázati keret még kiegészül.  

Török Elek alpolgármester elmondta, jó lett volna, ha a tervező a mai napra el tudta volna 

készíteni a tervezetet /mit tartalmaz az a 30 millió Ft/. Mikor tudunk konkrétat. Talán őszre 

kiderül, hogy nyert-e a pályázat.  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a pályázat beadási határideje május 25. Ez olyan 

pályázat, ahol a teljes összeget megkapjuk. Egy pályázatnak az idén sikerülni kell a Magyar 

Falu Programban / legutóbb a képviselő asszonynál járt 10 millió Ft-ot írt be a naptárába erre 

a célra/. Tervezőt megkérdeztük, mi az a minimum összeg, amíg le lehet menni az orvosi 

rendelő felújítási pályázatnál. Több ütemű szakaszolással 14-15 millióra tud lemenni.  

 

Ferenci Andrea képviselő azon az állásponton van, hogy alapvetően a doktornőnk jót akar. 

Arra törekszik, hogy az egészségügyben a lehető legjobb tudása szerint végezze a munkáját.  
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Kállai István képviselő azon a véleményen van, hogy az egészségügy mindennél előbbre való. 

A lakosság is pozitívan áll hozzá ehhez a kérdéshez.  

 

Szteblák Lajos képviselő úgy gondolja próbáljuk meg a pályázatot benyújtani. 

 

Simon Ferenc képviselő véleménye, hogy mindenki örülni fog, ha egy korszerűbb helyen 

tudja a munkáját végezni. Próbáljuk meg benyújtani a pályázatot. 

 

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 

28/2019. (IV.10.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 

24/2019.(III.25.) számú határozatát, lemond pályázati szándékáról a Magyar Falu Program 

keretén belül a Közösségi Nemzeti Identitástudat erősítése pályázatról. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

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 

29/2019. (IV.10.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretén belül benyújtja pályázatát az Orvosi rendelő egészségügyi pályázatra az Orvosi 

rendelő jelenlegi épületének átalakításával.  

Határidő: Azonnal 
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Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

2.) Egyebek 

 

a.) Az RTL Klub TV műsorának ajánlata. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, az RTL Klub-tól jött egy ajánlat, hogy 260 ezer Ft + 

ÁFA összegért 4-5 perces műsort készítenének a településről. A kalandozás című műsorukban 

szerepelne a településünk. Normális esetben beleférne a költségvetésbe, de most az óvoda-

bölcsőde pályázat miatt nem fér bele.  

 

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

 

 

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

bezárta. 

 

 

Kmf. 
 

 

 

Pintér Lajos                                                              Varga Sándor 

polgármester                                                                    jegyző 

 


