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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-14/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 július 29-én 16.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, Simon Ferenc, képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

                             Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó 

   

                             

Bejelentéssel távol maradt: 

  

                           Kállai István képviselő 

                           Szteblák Lajos 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 a kamocsai rendezvényen való 

önkormányzati részvétel, b./ pontjához a LED lámpák megvásárlásának tárgyalása, c./ 

pontjához előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítására, d) pontjához a volt szociális diszkont 

és nyugdíjas otthon bérleti igénye, e) pontjához a 2020. évi falunapra tervezett rendezvény 

program, f) pontjához az Államkincstár utóellenőrzéseinek megállapításai, g) pontjához 

mikrobusz eladás napirend. 

 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 
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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 

52/2019. (VII.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./ Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Bakonyszombathely Község Önkormányzat, a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati 

Hivatal, valamint az Ácsteszéri Meseredő Óvoda 2018. évi zárszámadásának tárgyalása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Pályázati folyamatok, Bakonyszombathely község 2019 évi pályázatai.  

     - 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Egyebek 

     a) A kamocsai rendezvényen való önkormányzati részvétel. 

     b) A LED lámpák megvásárlásának tárgyalása. 
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     c) Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására. 

     d) A volt szociális diszkont és nyugdíjas otthon bérleti igénye. 

     e) A 2020. évi falunapra tervezett rendezvény program. 

     f) Az Államkincstár utóellenőrzéseinek megállapításai. 

    g) Mikrobusz eladás. 

 

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 falunap rengeteg érdeklődőt vonzott, a szervezés 

rendben volt. Akik személyesen közreműködtek a rendezvény lebonyolításában, augusztus 

végére egy bográcsozásra várják. 

 

Homoki Péterné képviselő ismertette a testülettel, hogy a falunap összességében 

zökkenőmentesen zajlott, jól sikerült levezényelni. A jövőre nézve tett egy-két észrevételt. A 

vendégsátor, lebonyolító sátor aljzatát ki kell alakítani, egész nap ott nem kényelmes a 

kiszolgálás. Szinpadnál és környékén szintén ugyanez a helyzet. Időbeosztást jobban 

átgondolni, szünetet, holt időt beiktatni. Emlékplakett átadásnál a kiemelt személyekről 

lényegesebb dolgokat elmondani (mit csinált, milyen szerepe volt a falu életében). Ezt a 

bakonyszombathelyi hírmondóban egy bővített formában megjelentetni. A Trianoni 

emlékkereszt átadását nem erre az időpontra kellett volna tenni, sokan nem tudtak eljönni. 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy minden jól sikerült a falunapon, jó műsorok voltak, 

főleg a Neoton koncertre jöttek sokan. Legközelebb legalább a koncert feléig belépőt kell 

szedni, még sokan bejöttek. 
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Török Elek alpolgármester kérdése, hogy az Orvosi rendelő pályázatnál a vállalkozó Janó 

József a pályázati összegen belül a nyílászárókat kicseréli-e? Óvoda-bölcsőde pályázatnál a 

vállalkozók miért nem kapták meg a közbeszerzési dokumentációt? 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az Orvosi rendelő pályázatnál a szerződés a 

Képviselő-testület elképzelései szerint jött létre. Óvoda-bölcsőde pályázatnál a vállalkozók 

azért nem kapták meg a dokumentációt, mert gond van a közbeszerzési eljárásban. Azt 

mondta a megyei elnök, hogy nem teljes az építési engedélyünk, azzal problémák vannak. 

Építési hatósági alkalmat keres, amit csütörtökre tervez (komáromi építési hatóságot kell 

megkeresni). Építési hatósági bejárást csináljunk meg, erősítsen meg minket az, hogy az 

építési engedélyünk nem járt le tavaly áprilisban.  

 

Varga Sándor jegyző elmondta, az a probléma, hogy ez az építési engedély 2018. április 18-án 

lejárt. Az e napló megnyílt nem lett meghosszabbítva, úgy néz ki, hogy folyik az építkezés. 

Be kell adni a közbeszerzési eljárásnál ezt az engedélyt, ezen nem látszik, hogy érvényes (a 

napló kiváltja ezt a dátumot). Kell egy olyan igazolás, hogy ez az építési engedély még 

érvényes plusz 5 évig. 

 

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 

53/2019. (VII.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./ Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítása. 
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     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a 

napirenddel kapcsolatban. 

 

Hermann Imréné pénzügyi előadónak szóbeli kiegészítése nem volt a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

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

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2019. (VII.30.) önkormányzati rendelete   

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  

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

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 

3./ Bakonyszombathely Község Önkormányzat, a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati 

Hivatal, valamint az Ácsteszéri Meseredő Óvoda 2018. évi zárszámadásának tárgyalása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

   Közös Hivatal 

   Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy viszonylag részletes tájékoztatás került ki. 

   Megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. 

    

   Hermann Imréné pénzügyi előadónak szóbeli kiegészítése nem volt a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

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: 
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            Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                    54/2019. (VII.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közös Hivatal 

2018. évi zárszámadási beszámolóját (mellékelt adatok szerint). 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester, Varga Sándor jegyző 

Önkormányzat 

Zárszámadás, Önkormányzat. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy viszonylag részletes tájékoztatás került ki. 

Megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. 

 

Hermann Imréné pénzügyi előadónak szóbeli kiegészítése nem volt a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő-testület az előterjesztést és az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

              Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                  7/2019. (VII.30.) önkormányzati rendelete  

                                    a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 Óvodai társulás 

 Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy viszonylag részletes tájékoztatás került ki. 

 Megkérdezte a pénzügyi előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. 

  

Hermann Imréné pénzügyi előadónak szóbeli kiegészítése nem volt a napirenddel 

kapcsolatban. 
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Az elhangzottakat a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem hozott. 

 

4./ Pályázati folyamatok, Bakonyszombathely község 2019 évi pályázatai.  

     - 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet kiírásra került, hogy augusztus 1-ig kell a 

pályázatot benyújtani. Rendeletet alkotni annak tükrében lehet, amit kiír a pályázatba a 

pályáztató. Hasonlóak a feltételek a tavalyihoz, szinte ugyanaz. Minden településre 

kiszámította, hogy mennyi tűzifa lehetséges, aminek alapjául szolgált a településen élő 80 

éven felüliek, a segélyben részesülők, ill. a közmunkában foglalkoztatottak száma. Ez egy 

kombinált szám, ami kiadta a településre járó tűzifát ennek tükrében. Bakonyszombathely 

eszerint 150 m
3 

  tűzifából részesülhet legfeljebb, aminek a saját ereje /190.500 Ft-ot kell 

hozzátenni/. 

 

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 

55/2019. (VII.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiírt pályázaton 150 erdei 

m
3 

keménylombos tűzifát igényeljen, melyhez az önerőt 1.000 Ft/m
3
 + Áfa összeget, 

190.500,- Ft-ot a 2019. évi költségvetésből az általános tartalék terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat lebonyolítására. A tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kérhet az Önkormányzat. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Egyebek 
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     a) A kamocsai rendezvényen való önkormányzati részvétel. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az előző üléseken már szóba került a kamocsai 

kirándulás augusztus 2-án pénteken. Homoki Péterné Inke képviselő vezeti a küldöttséget, 

Kállai István és Ferenci Andrea képviselők csatlakoznak még hozzá. Szerdán délelőtt 10 

órakor megbeszélés lesz ezzel kapcsolatban. A Falumegújítási pályázatot még ki kell 

egészíteni. A kért prezentációt Homoki Péterné adja elő.  

 

Az elhangzottakat a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem hozott. 

 

b) A LED lámpák megvásárlásának tárgyalása. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, még egy előző alkalommal említette, hogy tisztázatlan az 

óvoda-bölcsőde beruházás ne vágjunk bele ebbe. Ezt a 6 lámpát ami nálunk van kipróbálásra 

viszont meg kellene vásárolni /kb. 60 ezer Ft/db/. A környező községekben is sokan 

vásároltak ilyen lámpákat, hosszú távon megéri üzemeltetni. 

 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 4 igen szavazattal,1tartózkodással 

ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint döntött: 

         Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                   56/2019. (VII.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 6 db 

Led lámpát, ami jelenleg kipróbálásra van a településen megvásárolja 360 ezer Ft értékben. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

c) Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására. 
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Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy egy-két község kivált a társulásból, ezért az új 

megállapodást el kell fogadni. 

 

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 

57/2019. (VII.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés miatt 

Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka 

Község Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve Város 

Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község 

Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség 

Önkormányzata. 

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt 

Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzata, 

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, 

Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata. 

3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt 

Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Apostag Község Önkormányzata, 

Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, 

Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, 

Szalkszentmárton Község Önkormányzata. 

4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül  a Dömsöd térség megnevezés. 
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5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat 

képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben 

legutolsó határozat időpontját követő nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt 

kivétellel. 

6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen módosítást 

2019. szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen 

módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. október 1. nappal lép hatályba.  

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

d) A volt szociális diszkont és nyugdíjas otthon bérleti igénye. 

 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy egy rédei család Németh Szabolcsék ki 

szeretnék venni bérbe a volt szociális diszkont és nyugdíjas otthon épületét, gazdaboltot 

szeretnének nyitni. Rédén már van kettő, így ott már nem érné meg nekik egy ilyen jellegű 

boltot üzemeltetni. Szándékuk stabilnak tűnik, véleménye szerint ki kell adni. Ők tennék 

rendbe az épületet, lelakják. Pályáztak rá, meg is nyerték a pályázatot, decemberben 

nyitnának. 

 

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 

58/2019. (VII.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Németh 

Szabolcs rédei lakosnak bérbe adja a volt szociális diszkont és nyugdíjas otthon épületét, előre 
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2 havi kaukció, havi 100 ezer Ft bérleti díj ellenében. Megbízza a polgármestert a szerződés 

megkötésével. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

e) A 2020. évi falunapra tervezett rendezvény program. 

 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy konkrét programot nem gondol letenni 

az asztalra a 2020. évi falunappal kapcsolatban. Azt is tudja, hogy a komoly fellépőket már jó 

előre le kell kötni /pl. Fenyő Miklós, EDDA/. Megindítani a szervezést, a következő testület 

majd dönt, elő lehet készíteni. 

 

Homoki Péterné képviselő véleménye, hogy hagyjuk az új testületre a döntést. Nem tudjuk, 

hogy egyáltalán akarnak-e falunapot szervezni, kicsit vagy nagyot, döntsék el ők. Még 

október végén is lehet nagyobb együtteseket felkérni a következő év nyarára. 

 

Az elhangzottakat a Képviselő-testület tudomásul vette, határozatot nem hozott. 

 

f) Az Államkincstár utóellenőrzéseinek megállapításai. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy tavaly volt a nagy ellenőrzés azt követően a 

helyreállítások a kifogásolt hiányosságokat helyre kellett állítani, amit újból felülvizsgált, az 

idén még egyszer megnézett. A szabályzatoktól kezdve a könyvelésig. Még mindig van benne 

néhány hiba. Az intézkedési terv alapján végre kell hajtani. Részletesen megnézte, kiírta mik 

azok a hibák, amiket ki kell javítani. Maximálisan még bele sem mélyedtünk. Aznap jött meg 

az intézkedési terv hiteles irata, amikor a testületi anyag kiment, ezért a testület elé lett téve, 

hogy megismerje. Újból dolgozunk vele. A György Árpádot vissza kell hívni, javítsa ki. 

 

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 
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59/2019. (VII.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Államkincstár 

utóellenőrzéseinek megállapításai ellen nincs kifogása, azt tudomásul veszi. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

g) Mikrobusz eladás. 

  

Pintér Lajos polgármester elmondta, már korábban is gondolkodott rajta, hogy érdemes-e 

kettő mikrobuszt fenntartani. A Ford mikrobusz eladása lenne ésszerű. Elég sokat költöttünk 

rá az utóbbi időben. Sajnos nincs túl jó állapotban. Körül kell nézni a piacon, hogy mennyiért 

lehetne eladni. Valamit venni kell helyette mert szükség van rá. 

 

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 

60/2019. (VII.29.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladni szándékozza a Ford 

mikrobuszt. Az eladási összeg függvényében vásárolni szándékozik egy másik gépjárművet.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

 

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

bezárta. 
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      Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 
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