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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-23/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 december 16-án 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Géringer Istvánné polgármester, Kállai István alpolgármester, Homoki 

Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Török Elek József képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

Meghívott vendégek: 

 Pohlmüller Imre Pénzügyi Bizottsági kültag 

 Csesznekiné Varga Márta Szociális Bizottsági kültag 

                            Spirk Lajosné Szociális Bizottsági kültag 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                             

                          

Bejelentéssel távol maradt: 

  

 Pohlmüller Imre Pénzügyi Bizottsági kültag 

 Csesznekiné Varga Márta Szociális Bizottsági kültag 

                            Spirk Lajosné Szociális Bizottsági kültag 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

 

Bejelentéssel később érkezik: 

                           

                           Rózsa Gyula képviselő 
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Géringer Istvánné 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 autóvásárlás az Önkormányzat részére 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 

107/2019. (XII.16.) 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: Géringer Istvánné polgármester 

 

2./ Frekvenciaváltó beszerzése a szennyvíztisztító-telephez. 

     Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

    

3./ Közétkeztetés szervezése 2020. január 1-től. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

4./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról és adósságmentes igazolásról. 

     Előterjesztő: Török Elek az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke. 
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5./ Egyebek 

a./ Autóvásárlás az Önkormányzat részére. 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett      

     fontosabb intézkedésekről. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

    Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy két dologgal szeretné kiegészíteni az írásos 

anyagot. Egyik, hogy a legutóbbi hírmondó árusítását közmunkások, képviselők, külsősök 

végezték. Az igényfelmérés megtörtént utcák szerint. Elektronikus formában szeretnék a 

jövőben kiküldeni, csak annyit nyomtatnának ki, amennyi szükséges. Meg kell találnunk a 

megfelelő embert az árusításra. Január közepére mire a következő hírmondó megjelenik el 

kell dönteni, hogy ki végezze az árusítást, ill. egy viszonylagos db számot kellene tudni. A 

másik dolog, hogy már előbbre megkereste a Volánt, hogy a vasútállomásnál lévő 

buszmegállóhoz a Réde és a Kisbér felől érkező buszoknak lenne megállója. A kérésre 

megjött a válasz. Sajnos a Volán első körben elutasította ezt a kérést azzal az indokkal, hogy a 

Volán buszoknak tilos a tolatás. Beszélt a vezetővel, kért egy helyszíni szemlét január elejére.  

Kért egy tájékoztatást a KPM-től a körforgalommal kapcsolatban. Jelenleg még az útfelújítási 

projekt között van a körforgalmi csomóponttá történő átépítés. A tervek elkészültét követően 

a tervezési szakasz lezárásaként a tervezőnek az engedélyezési eljárást le kell folytatnia, mely 

a kivitelezési közbeszerzés alapfeltétele. A vezető véleménye szerint a kivitelezés 

legkorábban 2020. 2. félévében megkezdődhet. 

 

16.19-kor Rózsa Gyula képviselő megérkezett az ülésre.  

 

Szteblák Lajos képviselő kérdése, hogy a napelemes lámpatestek az Eszterházy utcában 

kerülnek-e felszerelésre, ill. az EON tulajdonában lévő oszlopokra fel tudjuk-e tenni? 

 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy a lámpatesteket fel tudjuk tenni az 

oszlopokra, ez le van tisztázva. A harangláb problémája szóba került a közmeghallgatáson. A 
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katolikus templom előtt fel van szerelve 2 db led lámpa ennek külön nincs funkciója 

feleslegesen van ott, mivel a templom egyébként is jól ki van világítva. Ezeket a lámpákat a 

haranglábhoz fogjuk felszerelni, így meg lesz oldva annak a kivilágítása is. 

 

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 

108/2019. (XII.16.) 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:  Géringer Istvánné polgármester 

 

2./ Frekvenciaváltó beszerzése a szennyvíztisztítótelephez. 

     Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a bérleti díjat, ami évente jön évente vissza kell forgatni 

a mű fenntartásához. A Vízmű évente közli, hogy milyen felújítási ill. beruházási munkákat 

szeretne megtenni. Az idei évben a frekvenciaváltó cseréje szükséges. Az optimális 

üzemeltetés szempontjából ez rendkívül fontos.  

 

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 

109/2019. (XII.16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Vízmű 

a meghibásodott frekvenciaváltót beszerezze és beüzemelje a megfelelő működés 

szempontjából a 2019. évi bérleti díj terhére. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Varga Sándor jegyző 

 

 

3./ Közétkeztetés szervezése 2020. január 1-től. 

     Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen is tárgyaltunk már 

erről. Megkeresett bennünket Kulcsár Gábor vállalkozó november végén. Ő a tavasszal már 

felvette a kapcsolatot Pintér Lajos polgármester úrral. Megkezdték a tárgyalásokat a 

közétkeztetéssel kapcsolatban. Ez akkor abba maradt, mert a jelenlegi vállalkozónak a 

szerződése 2019. december 31-ig szólt. Most újra jelentkezett ez a Kulcsár Gábor vállalkozó, 

hogy szeretne eljönni és egyeztetni velünk. Eljött, elmondtuk neki mi előtt állunk, hogy 

hamarosan új óvodát építünk ott konyha is fog üzemelni és melegítő konyha is lesz. Végül 

abban maradtunk, hogy neki erre az egy évre nem igazán érné meg, hogy beszerezze a 

szükséges engedélyeit, majd az új óvodánál szeretne főzni. Kerestünk meg még vállalkozókat, 

többek között az ászári Iskolához aki szállítja az ebédet, valamint Szabó Árpád ajánlata, ill. az 

ácsteszéri konyha lehetősége. Van egy itteni főzési lehetőségünk Szabó Árpád ajánlatával, ill. 

beszállításra kétféle lehetőség. Az ászári lehetőségnél sajnos kiderült egy olyan dolog ami 

elkerülte a figyelmet, jelen esetben az Önkormányzaton keresztül fut a közétkeztetés /vásárolt 

élelem/ amit közbeszereztetni kellene. Ez tovább bonyolítja a helyzetünket. A legegyszerűbb 

megoldást és törvényes utat kerestük. Átnéztük az ácsteszéri lehetőséget is még egyszer 

/átmentünk az ácsteszéri konyhára, beszéltünk az ottani dolgozókkal/. Az ácsteszéri verziónál 

nekünk az a lehetőségünk adódik, hogy ez nem lenne közbeszerzés köteles, nem lenne 

bérbeadás sem, mert saját intézményen belül lenne megoldva, mivel a társulás tartja fenn a két 

óvodát, az óvodához hozzátartozik a konyha, ezért a saját intézményen belül tudjuk ezt 

biztosítani elkerülve a közbeszerzést. A javaslatokat háromfele vennénk ez alapján döntünk. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
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A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 2 igen 

szavazattal, 5 ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

110/2019. (XII.16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Árpád ajánlatát 

elutasítja, nem kíván tovább a vállalkozóval szerződést kötni, a jelenlegi szerződés 2019. 

december 31-ig szól. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

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

szavazattal, 2 ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

111/2019. (XII.16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetést az ácsteszéri 

konyhával próbálja meg megoldani saját szervezeten belüli feladatellátással. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

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

szavazattal, 2 ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

112/2019. (XII.16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetést az Ácsteszéri 

konyhával saját intézményen belül kívánja megoldani 2020. január 1-től 2020. december 31-



7 
 

ig terjedő átmeneti időszakra. A szerződést 3 havonta felülvizsgálja.  Felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés megkötésére.  

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Géringer Istvánné polgármester 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, hogy a Kormányhivataltól is kaptunk egy tájékoztatást azzal 

kapcsolatban, hogy a decemberi jegyzőkönyvben térjünk ki erre. A vagyonnyilatkozatokat és 

a köztehermentes igazolásokat mindenki részéről megkaptuk, rendben van, mindenki 

folytathatja a megkezdett munkát. 

 

 

4./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról és adósságmentes igazolásról. 

     Előterjesztő: Török Elek az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke. 

Török Elek az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a jegyzővel történt 

előzetes egyeztetés alapján minden képviselőnek és kültagnak rendben van a 

vagyonnyilatkozata és az adósságmentes igazolása. Az érintettek folytathatják a munkát. 

 

 

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

 

5./ Egyebek 

a./ Autóvásárlás az Önkormányzat részére. 

Géringer Istvánné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy már korábban is szóba került 

egy autó vásárlása az Önkormányzat részére. Mindenképpen egy olyan autót kellene 

vásárolni, ami alkalmas ételszállításra/ezzel csak az ételt szállítanánk Ácsteszérről/. 

Elsősorban egy jobb állapotú használt autóra gondol /a neten is utána lehet nézni 1.5 millió Ft 

körüli összegre gondol/. 

 

Rózsa Gyula képviselő véleménye a napirenddel kapcsolatban, hogy lízingelni kellene egy új 

autót /Dácia dokker típus elég olcsó/, ezekre általában 5 év garancia is van, mégis új, ezzel 

nem lenne gond évekig, főleg így, hogy mindennapos használatra. 

 

A Képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta, határozatot nem hozott. 
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Mivel több tárgyalni való nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 

bezárta. 

 

 

 

 

 

                                                                 Kmf. 

 

 

 

                      Géringer Istvánné Varga Sándor 

                         polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


