
1 
 

Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/167-5/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

 március 26-án 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Pintér Lajos polgármester, Homoki Péterné, Ferenci Andrea, 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 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                            Pappné Jakab Lívia adóügyi főmunkatárs 

 

 

Bejelentéssel távol maradt: 

 Bozori Zsuzsanna, kisbéri Járási Hivatal vezetője 

Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

                            Pintérné Ballabás Márta, Benedek Elek Ált. Isk. igazgatója 

 

 

Bejelentéssel később érkezik: 

                             Török Elek József alpolgármester 

                             Simon Ferenc 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 Medicopter Alapítvány kérelme napirend. 
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Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

 

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 

19/2018. (III.26.) 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./ Beszámoló az adózási tevékenységről. 

Előterjesztő :Varga Sándor jegyző 

 

 

3./ Az Önkormányzat 2018. évi pályázatainak helyzete. 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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6./ Egyebek 

  a.) Medicopter Alapítvány kérelme. 

 

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, nincs különösebb kiegészíteni valója a napirenddel 

kapcsolatban várja a képviselőktől a kérdéseket. 

 

Homoki Péterné képviselő a jövőre vonatkozóan elmondta az álványra, amire a koszorúkat 

helyezzük március 15-én még egy-két akasztót tegyünk, akkor nem a földre kell letenni a 

koszorúkat. Egy kis tavaszt idéző hangulatot kellett volna belevinni az ünnepbe. Pályázattal 

kapcsolatban az óvoda-bölcsőde pályázatra érkezett-e ajánlat /vállalkozó/.Turisztikai fogadó 

állomást hogyan gondoljuk, hova vagy milyen formában. 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a hármas napirendi pontban beszél a 

pályázati helyzetről. 

 

Kállai István képviselő kifogásolta, hogy a koszorúzás után a koszorúkat összeszedték, még 

egy napot sem voltak a helyükön. Mi az oka ennek. A jövőben legalább egy vagy két hétig 

maradjanak kinn, lássa a lakosság, hogy volt Nemzeti Ünnepünk.  

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a műszaki vezető valamilyen meggondolásból, 

talán az elődjétől látta, összeszedte a koszorúkat az ünnepség után. A jövőben erre jobban 

odafigyelünk. 
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Homoki Péterné képviselő elmondta, hogy az a szóbeszéd járja a faluban, hogy azért van a 

Művelődési Házban az átalakítás, mert nem lesz hely az új óvodában a tálalókonyhának. 

Ennek a hírnek mennyire szabad hinni? 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy már régebben is megfogalmazódott benne, hogy a 

Művelődési Házban egy ilyen részleget kialakítani. Nagyobb rendezvényeknél is hasznos 

dolog. Pályáztunk is erre, nem sikerült, ezt most önerőből csináljuk / kisebb költség/. 

 

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 

20/2018. (III.26.) 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./ Beszámoló az adózási tevékenységről 

Előterjesztő :Varga Sándor jegyző 

 

Varga Sándor jegyző elmondta minden évben az adózási tevékenységről beszámoló készül ez 

az idei évben is  a KT. elé került. Bemutatja részleteiben a helyi adózási tevékenységet. 

Jelentős bevétel származik a helyi adókból. A beszámolóban kitértünk mindenre, várjuk a 

kérdéseket, véleményeket. 

 

Kállai István képviselő a beszámolóból olvasta, hogy idegenforgalmi adót egy vállalkozó  

fizet a településen,  150 Ft vendégéjszakánként. 
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Szteblák Lajos képviselő felvetette a gépjárműadóval kapcsolatban, hogy a hátralék /400 ezer 

Ft/ minden évben ilyen sok. Ez sem behajtható? Valamilyen módon szankcionálni kellene 

/forgalomból kivonatni a gépjárművet/.  

 

16.12-kor Simon Ferenc képviselő megérkezett az ülésre. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, idegenforgalmi adó terén egy adóalany adózik bevallás 

alapján. Vendégkönyvet vezetni kell, nem igazán látjuk át a tevékenységét. A gépjármű 

adónál a hátralék elenyésző /december 31-én tűrési helyzeten belül van/. Adózás 

szempontjából igyekszik minden behajtási eszközt megkeresni. Átlagos bevétel 6 millió Ft 

évente. 

 

Pintér Lajos polgármester kérdése, hogy az idén mekkora adóbevételre számíthatunk? 

 

Pappné Jakab Lívia adóügyi főmunkatárs elmondta, hogy az idei évre a kivetés mennyi volt, 

azt meg kellene nézni. A gépjármű adó adott. Az iparűzési adó bevallást május 31-ig kell 

benyújtani. Ezután /feldolgozás után/ tudunk biztosat mondani. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, a korábbi évekhez képest jelentős változás történt az 

adóbevételeknél. Az adós munkatársnak  köszönhetően történt ez így. Köszönjük a munkáját. 

Az adózási morál jelentősen javult a településen. 

 

Varga Sándor jegyző elmondta, azzal ő is egyetért, hogy az adózási morál a korábbi évekhez 

képest jelentősen javult a településen. Tavaly nekiálltunk végrehajtani, ennek híre ment. 

Behajtási költség legalább 5000 Ft/letiltás/. Adunk részletfizetést.  

 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2018. (III.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi adózási 

tevékenységről szóló részletes beszámolót. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

3./ Az Önkormányzat 2018. évi pályázatainak helyzete 

Előterjesztő:Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, reméljük a héten össze fog jönni, a  TOP 1.4.1 óvoda-

bölcsőde pályázat alapkőletétel 03.28-án szerdán fél 5-kor lesz.  Meghívott vendégek 

Czunyiné Dr. Bertalan Judit Országgyűlési Képviselő, úgy alakult, hogy Dr. Gondos Judit a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkára is részt tud venni az eseményen.  

Turisztikai beruházás ugyanúgy, mint a LeaderMűv. Ház pályázat, a turisztikai ágazata is 5 

millió a plafon. A Bazalt Kft. rövid időn belül elkészíti a költségvetést /500 ezer Ft az önrész, 

5 millió Ft a teljes pályázati összeg/. Az Esterházy térre a mázsaház melletti fák alá kerülne a 

kerékpáros fogadóállomás.  A pályázatot március 31-ig kell beküldeni. A tér üres be kellene 

építeni. Ez úgy nézne ki, hogy négy faláb tetővel, 6x8-as alapterület, két ülőpad, az alja 

térkövezett, teljesen nyitott. A kérékpártároló külön lesz.  

Homoki Péterné képviselő elmondta, ő is így gondolta az épülethez tenni ezt a fogadóállomást, 

valahogyan beilleszteni. Ne tömjük meg a teret. 

Kállai István képviselő elmondta tavalyi évben szóba került, hogy megkeressük a vízművet és 

két közkutat helyreállítunk, ide is kellene tenni egyet. 

Simon Ferenc képviselő felvetette, hogy akár hatszög is lehetne ez az építmény, egy kis 

formát adnánk neki. Ide ivókutat is lehetne feltenni mérőórával. 

16.44-kor Török Elek alpolgármester megérkezett az ülésre. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: 



7 
 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2018. (III.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja LEADER 

pályázatát az Együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztésekre: 

A projekt címe: Bakonyszombathely, Eszterházy tér idegenforgalmi bővítése: 

kerékpárospihenőhely létrehozása. 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2884 Bakonyszombathely 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Bakonyszombathely hrsz: 

21/1 

- A helyi felhívás száma: VP-19.2.1.-8-1-17 kódszámú pályázat 

- A projekt összes költsége a helyi támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 

megegyezően: Bruttó 5.185.899,- Ft. 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: Bruttó 5.185.899,-Ft 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összegét és 

forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a helyi támogatási kérelemmel megegyezően: 

Bruttó 259.295,- Ft Saját forrás 

- A helyi támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a helyi 

támogatási kérelemmel foglaltakkal megegyezően: Bruttó 4.926.604,-Ft 

- Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

4./ Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

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: 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

23/2018. (III.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatot 

egyhangúlag jóváhagyja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

5./ 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

Pintér Lajos polgármester elmondta, Bakonyszombathely Község Önkormányzata, mint a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) 

pontjában meghatározott ajánlatkérő, a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig, 

éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni, az adott évre tervezett 

közbeszerzéseiről.  

Tekintettel az összeállítás terv jellegére, ez közbeszereztetési kötelezettséget nem jelent, 

ugyanis a Kbt. 42. § (3) bekezdése értelmében: „(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga 

után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az 

ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 

képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési tervet módosítani kell, az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 

megadva a módosítás indokát is.” 

A közbeszerzési terv elfogadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

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:
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2018. (III.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat képviselő-testülete 

Bakonyszombathely Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy 

amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. 

törvény 42. § (3) bekezdése szerint módosítja.  

Bakonyszombathely Község Önkormányzata (2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. utca 31.) 

2018. évi  éves összesítettmódosított  közbeszerzési terve 

 

 

A közbeszerzés 

tárgya 

CPV kód Irányadó  

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződéskötés 

tervezett 

időpontja 

Megjegyzés 

I. I. 

Árubeszerz

és 

      

---       

II. Építési  

beruházás 
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Vállalkozási 

szerződés 

keretében az  

óvodaépítés 

 

 

45214100-1 

Óvodaépülete 

kivitelezése  

 

Nemzeti hirdetmény 

nélküli 

meghívásos 

II. n.év II. n.év  

Vállalkozási 

szerződés 

keretében a 

orvosi rendelő 

felújítás 

 

 

 45262690-4. 

Orvosi rendelő 

felújítása 

vállalkozási 

szerződés 

keretében. 

Nemzeti hirdetmény 

nélküli 

meghívásos 

II. n.év II. n.év  

 

 

      

 

III. 

szolgáltatás 

      

Kultúrális 

rendezvények 

szervezése és 

bonyolítása 

79952000-2 

Kultúrális 

rendezvények 

szervezése és 

Nemzeti  hirdetmény 

nélküli 

meghívásos 

II-IV. n. év II-IV. n. év  
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bonyolításai  

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester
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6./ Egyebek 

  a.) Medicopter Alapítvány kérelme. 

Pintér Lajos polgármester elmondta, az Alapítvány kérelemmel fordult hozzánk támogassuk 

őket. Az Alapítvány a befolyt összeget a Légimentők Nonprofit Kft támogatására fordítja. 

Bármilyen összeget 1%-ot is elfogad. 10-20 ezer Ft körüli összeggel támogassuk őket.  

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

szavazattal, 1 tartózkodással az alábbiak szerint határozott: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2018. (III.26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 

számára 25.000 ezer Ft támogatást nyújt.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

Képviselői felvetések 

 

Homoki Péterné képviselő felvetette, hogy a Baross utcai árok tele van a közmunkásoknak ki 

kellene pucolni, a Művelődési Háznál is esedékes lenne az árok kitisztítása. A templom 

környékét is rendbe kellene tenni.  

 

Simon Ferenc képviselő kérdése, hogy az aprítékolás elindul-e a tavasszal? Olyan sokszor 

elhangzott a Baross utca végén az őrsi pataknál véget érő árok, hogy a víz el tudjon folyni 

meg kellene csinálni. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az aprítékolás folyamatosan megy két brigád is 

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

bezárta. 

 

 

 

 Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

  polgármester  jegyző 

   

 

 

 


