
Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-16/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 szeptember 30-án 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, Simon Ferenc, 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 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Hermann Imréné gazdálkodási főelőadó 

                             

                        

Bejelentéssel távol maradt: 

  

 Kállai István képviselő 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója  

  

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

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő jelen van.  Javasolta, hogy az egyebek 

napirend a./ pontjához kerüljön felvételre a kiadvány nyomdai úton történő megjelentetése 

/pályázat támogatásával/ napirend. 

 



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 

62/2019. (IX.30.) 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 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

  b./ Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ Bursa Hungarica 2020 évi pályázati rendszerhez csatlakozás.  

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Rendeletalkotás tűzifajuttatásról. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

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

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 



6./ Egyebek 

a) Kiadvány nyomdai úton történő megjelentetése /pályázat támogatásával/. 

 

Zárt ülés 

a.) Első lakáshoz jutók támogatása. 

 

 

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 október 13-án Iszkaszentgyörgyön Falumegújítási 

díjat vett át. Ünnepi külsőségek között kb. 200-an vettek rajta részt. A gyógynövényes kertbe 

a mai napon megtörtént az ültetés a kastélypark felső részén az új fasor mellet lett kialakítva. 

Új fasor telepítése a héten megtörténik a kastélyparkban /hársfa/. 

Pályázatok tekintetében a TOP óvoda-bölcsődei fejlesztése pályázat újabb közbeszerzési 

eljárás előtt áll, az első sikertelennek bizonyult. A Művelődési Ház felújítására benyújtott 

pályázatunk nyert /5 millió Ft/, ez a külső felújítást tartalmazza, ill. részleges belsőt is. A 

Magyar Falu programban az Orvosi rendelő külső felújítása pályázat sikeresnek bizonyult /az 

ácsok már megkezdték a munkálatokat/. Szeptember 27-én meghívást kapott a kisbéri ménes 

világhírét megalapozó angol telivér „Kisbér” szobrának avatására. A Táncsics Túra 

szeptember 28-án szombaton lezajlott rekord számú résztvevővel. A labdarúgó pálya világítás 

átadása szeptember 29-én vasárnap megtörtént, illetve az Idősek napja szintén ezen a napon 

került megrendezésre. 

 

Szteblák Lajos képviselő elmondta, hogy 2021. január 1-től új építési törvény lép életbe, 

addig fel kellene épülni az óvodának. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 



A Képviselő- testület az elhangzottakat és az első napirendet részletesen megtárgyalta és 6 

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

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

63/2019. (IX.30.) 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 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a költségvetés után bekövetkezett gazdasági 

események indokolják az önkormányzat eredeti költségvetési rendeletének módosítását. A 

módosítást követően a módosított bevételi és kiadási főösszeg 254.733.086 forintról 

526.984.042 forintra változik, tehát 272.250.956 forint az előirányzat növekedés. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019. (X.01.) önkormányzati rendelete   

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  

2/2019. /II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

b./ Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 



Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy a 2019. január 1- augusztus 31 között 

bekövetkezett változások miatt szükséges a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetésének módosítása. A módosítást követően a módosított bevételi és kiadási 

főösszeg 75.872.122 forintról 86.615.456 forintra változik, tehát 10.743.334 forint az 

előirányzat növekedés. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

64/2019. (IX.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

 

3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázati rendszer 2019/2020. évi fordulójához történő 

     csatlakozás. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy az önkormányzat a tavalyi évben is 

csatlakozott a Bursa Hungarica elnevezésű felsőoktatási ösztöndíjrendszer fordulójához. A 

rendszerhez minden évben újra kell csatlakozni, amennyiben az önkormányzat a 2020. évi 

fordulóban is részt kíván venni. A Képviselő-testületnek két határozatot kell hozni, egyet a 

csatlakozás tárgyában, másikat pedig arról, hogy mindkét pályázati típus pályázati feltételeit 

elfogadja.  

Az előterjesztés alapján kérte a testületet, hogy tárgyalja meg a napirendet és döntsön. 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő.  



Az előterjesztést a Képviselő-testület részletesen megtárgyalta és a csatlakozás 

vonatkozásában 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

határozott: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

65/2019. (IX.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

1. Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott A és B tipúsu Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. 

2.  A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási     

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

            Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és    

            kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során   

            maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.   

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: 2018. október 2. 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta és a pályázati kiírás 

vonatkozásában 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

fogadott el:  

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

66/2019. (IX.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

            Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiírja a felsőoktatási 

hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 

kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát az 1. és 

2. számú mellékletben foglaltak szerint. 

Felelős: Pintér Lajos polgármester  

Határidő: 2018. október 2. 

 



4./ 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 / 89 m
3
-t 

nyertünk /. A szerződést a polgármester megkötötte az erdészettel. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő-testület a tervezetet részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019. (X.01.) önkormányzati rendelete   

                                                a szociális célú tűzifa juttatásáról 
 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van. 

 

 

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

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy ezt a napirendet két részre bontaná. Az óvoda-

bölcsőde pályázat esetében sajnos az első közbeszerzési eljárás sikertelennek bizonyult, új 

közbeszerzést kell kiírni. A Magyar Falu Program keretein belül megjelent a szolgálati lakás 

pályázat, ezt mindenképpen meg kell ragadni. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

67/2019. (IX.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 



Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kiírja a 

második közbeszerzési eljárást a TOP 1-es óvoda-bölcsődei fejlesztésre elnyert pályázat 

tekintetében. A következő cégeknek megküldi a pályázatot: 

 

Mikolasek Kft    

9028 Győr, Új utca 51. 

Mikolasek Tibor ügyvezető 

 

VisyFk System Építő Kft, 9028 Győr, Richter János u.3., 96/421-832 

Adószám: 13941770-2-0 

  

Fodor Kft   9025 Győr, Erkel Ferenc u. 8. Fodor Géza ügyvezető 70/312-3030 

fodor.geza@fodor.hu 

 

BJB-System Kft. 9027 Győr, Bolyai Farkas u. 21. Ballai Tibor ügyvezető 20/225   

1095 iroda@bjb.         

 

EGP Építőipari Szolgáltató Kft, Győr, Dózsa György rkp, 96/ 517-932 

Adószám: 13703796-2-08 

 

22-es Építő, Tervező és Szolgáltató Kft, 7030 Paks, Ipari Park 4703/43 hrsz. Kiss László 

ügyvezető 

Asz.: 11280220-2-17 

 

KVÁDER Bau kfT 

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 140 földszint /3 

Tóth Attila ügyvezető i.g  

kvaderbaukft@gmail.com 

 

WF Építőipari Szolgáltató Kft, 

2800 Komárom, Laktanya köz 9. 

mailto:1095iroda@bjb.hu%26nbsp;Üdvözlettel:Visy
mailto:kvaderbaukft@gmail.com


Farkas Péter ügyvezető igazgató 

tel: 34/341768,540308 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretein belül megjelent a 

szolgálati lakás pályázat. Ez számunkra egy fontos terület, mivel szabad 

önkormányzati/szolgálati lakásunk jelenleg nincs. Fontos lenne pedagógus, óvoda-pedagógus, 

hosszú távon pedig jegyző számára egy szolgálati lakás kialakítása. 5000 fő és ez alatti 

lakosságszámú települések önkormányzatai pályázhatnak a tulajdonukban lévő ingatlanokból 

történő szolgálati lakás kialakítására. Maximum 30 millió Ft 100%-os intenzitású támogatás 

igényelhető, a projektek benyújtási határideje 2019. október 24. A volt TSZ épület 

kultúrterme, vagy az óvoda mellett is van egy épülete az önkormányzatnak, ill. a volt 

öregotthon is szóba jöhet ezt még megbeszéljük. A pályázat megírását bevállalja. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

68/2019. (IX.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyar Falu Program 

szolgálati lakás” program keretében „Szolgálati lakás megvalósítása Bakonyszombathelyen” 

című pályázat megvalósítására benyújtja pályamunkáját. A pályázathoz önerő nem szükséges, 

tervezett pályázati összeg: 28.500.000 Ft -azaz huszonnyolcmillió-ötszázezer forint. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

6./ Egyebek 

a) Kiadvány nyomdai úton történő megjelentetése /pályázat támogatásával/. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, arra gondolt, hogy az elmúlt 18 évet foglalná össze az a 

kiadvány, amit meg szeretne jelentetni. Bakonyszombathely múltja könyvnek a folytatása 



lenne ez a kiadvány. Civil szervezetek, vállalkozások is szerepelnének benne. 2002-2019-ig 

képes változatban adnánk ki ezt a kiadványt kb. 100 oldal terjedelemben. Megpróbáljuk az 

EFOP-os pályázatba belefoglalni. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

69/2019. (IX.30.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

EFOP-os pályázat keretein belül az elmúlt 18 évről 2002-2019-ig terjedő időszakra képes 

kiadványt adjon ki a polgármester. A kiadvány elkészítésével, megszerkesztésével megbízza a 

polgármestert. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

Képviselői felvetések 

 

Ferenci Andrea képviselő az utak katasztrofális állapotára hívta fel a figyelmet a településen. 

Erre a közeljövőben nagy gondot kell fordítani. 

 

Török Elek József alpolgármester elmondta, régebben a polgármester ígéretet tett Tóth Lajos 

Rákóczi utcai lakosnak, hogy a háza melletti árkot kikövezteti mert beomlik, ugyanis sok 

mezőgazdasági gépjármű közlekedik arra. Ezt meg kell csinálni. A Művelődési Háznál a 

kishídnál egy deszka le van esve, ezt sürgősen ki kell cserélni, amíg valaki a lábát el nem töri. 

 

 

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

bezárta. 

 



                                                                 

 

 

 

                                                                 Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

 

 

 


