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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől   

Bakonyszombathely 

B/119-12/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

 június 17-én 16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

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

Péterné, Ferenci Andrea, Kállai István, 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 

                            Teklovicsné Németh Gabriella Benedek Elek tagóvoda vezetője 

                            Farkasné Pákozdi Anikó óvónő 

                             

                             

Bejelentéssel távol maradt: 

  

                            Vaderna Balázsné, Szociális Bizottsági kültag 

                            Bozori Zsuzsanna a kisbéri Járási Hivatal vezetője 

                             

                             

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

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

egyebek napirend a./ pontjához kerüljön felvételre a 2019. évi falunapra tervezett 

rendezvény program b./ pontjához a Kamocsai rendezvény program , c./ pontjához 

előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
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Társulási Megállapodásának módosítására, d) pontjához intézményi térítési díjak kijavítása 

napirend. 

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

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

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

43/2019. (VI.17.) 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./  A Benedek Elek Általános Iskola tanév végi tájékoztatójának , 

      valamint a Meseerdő Óvoda bakonyszombathelyi tagóvodája beszámolójának tárgyalása. 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

3./ A Komárom – Esztergom megyei értéktárba nevezett Bakonyszombathely község 

     értékeinek tárgyalása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

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

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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5./ Egyebek 

. 

a) A 2019. évi falunapra tervezett rendezvény program. 

b) Kamocsai rendezvény program. 

     c) Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

         Társulási Megállapodásának módosítására. 

     d) Intézményi térítési díjak kijavítása. 

Zárt ülés 

a.) A község meghatározó és köztiszteletben álló egyéniségeinek, közösségeinek                

előterjesztése oklevél adományra. 

 

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 TOP 1-es Óvoda-bölcsődei fejlesztés támogatói 

okiratát, a szerződést és mellékleteit az Államkincstár által megküldött formában aláírta. 

Június 11-én az Önkormányzat által aláírt szerződés életbe lépett, előre nézve megindítottuk a 

közbeszerzést. A támogatási összeg még nem került a számlánkra. 

 

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 

44/2019. (VI.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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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./  A Benedek Elek Általános Iskola tanév végi tájékoztatójának , 

      valamint a Meseerdő Óvoda bakonyszombathelyi tagóvodája beszámolójának tárgyalása 

      Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

. 

A Benedek Elek Általános Iskola tanév végi tájékoztatója. 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester felkérte az Iskola igazgatóját Pintérné Ballabás Mártát, hogy 

egészítse ki írásos beszámolóját. 

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy 

statisztikai adatokat nem tudott a beszámolóba belevenni. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta a beszámolóból kitűnik, hogy 2018. október 1 után sok 

volt a távozó gyermek az intézményből /leginkább költözés miatt/. Óriási a rendezvények, 

programok száma.  Tornaszertár bővítésére pályázat útján lesz lehetőség. 

 

Pintérné Ballabás Márta a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója hozzátette, hogy 2019. 

decemberében zárul a pályázat. Sporteszközöknek, bicikliknek, sátraknak /ezeket fogják 

szállítani/ szeretnénk tárolóhelyiséget kialakítani a nyár folyamán. Ezeknek a költségeit az 

Iskolai Alapítványhoz befolyt adó 1%- ból szeretnénk finanszírozni. 

 

Simon Ferenc képviselő elmondta, hogy neki a vesszőparipája a kompetencia felmérés /erről 

már a tavalyi évben is szó volt/. Összehasonlítás a környező iskolákkal /milyen szinten 

vannak a gyerekeink pl. az ászári iskolához képest/. 
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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 

45/2019. (VI.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek 

Általános Iskola 2018-2019. évi tevékenységéről szóló részletes beszámolót. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

a.) A Meseerdő Óvoda bakonyszombathelyi tagóvodájának beszámolója. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van. 

 

Pintér Lajos polgármester felkérte a bakonyszombathelyi Benedek Elek tagóvoda vezetőjét 

Teklovicsné Németh Gabriellát, hogy egészítse ki írásos beszámolóját. 

 

Teklovicsné Németh Gabriella a Benedek Elek tagóvoda vezetője egy gondolatot fűzött hozzá 

a beszámolóhoz, hogy a cseszneki kirándulás nagyon jól sikerült, emlékezetes nap volt. 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy részletes anyagot kaptunk az óvodától is. Bőséges 

rendezvények sorozata tárult elénk. Az óvodai létszámot meg kellett emelni 5 fővel. 51-52 fő 

gyermeklétszámra számíthatunk. 

 

Teklovicsné Németh Gabriella a Benedek Elek tagóvoda vezetője elmondta, hogy 47 fővel 

zárták ezt a nevelési évet. A következő nevelési év szeptember 1-el kezdődik. 50 létszámra 

van az óvodai létszám engedélyezve. Október 1-re lesz 52 gyermek, még 2 gyermek fog 

érkezni. 
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Sajnos egyre éretlenebbül kerülnek be a gyermekek az óvodába. Nagyon kevesen tudnak 

önállóan étkezni, öltözni stb. A TOP-os óvodai pályázattal kapcsolatban optimista, bízik 

benne, hogy minél előbb elindulhat az építkezés, és egy korszerű szép új óvoda várja majd a 

gyermekeket. 

 

Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a TOP-os óvodai pályázattal 

kapcsolatban indul a közbeszerzés /1-2 hónap/, testületi határozatot kell hozni. Legkorábban 

augusztusban indulhat az építkezés, ha sikerülnek a dolgaink. Ez ennek a függvénye. 

 

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 

                              46/2019. (VI.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ácsteszér-

Bakonyszombathely-Csatka Óvodafenntartó Társulás 2018-2019. évi óvodapedagógiai 

tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

3./ A Komárom – Esztergom megyei értéktárba nevezett Bakonyszombathely község 

     értékeinek tárgyalása. 

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy a Megyei Önkormányzattól felszólítást kapott 

hagyjuk jóvá a végleges értéktárunkat. Hat értéket gondolt bejelölni, kettőt vagy hármat lehet 

választani, a többi helyi védettségű lenne. Az ő javaslata szerint a 

- Feketevíz puszta tavak, Fekete gólya, 

- Harangláb /kuriózum/, 
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- Kastélypark a tóval együtt, 

- Katolikus templom, 

      -    Evangélikus templom kerüljenek be az értéktárba. 

 

Szteblák Lajos képviselő felvetette, hogy a templomokat azért nem gondolná, mert azok 

egyébként is műemlék védelem alatt állnak. 

 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy az ácsteszéri Nánási István fotóssal 

bejárták a falut, többek között a harangláb környékét is megnézték /majd a későbbiekben ezt 

is fel kell újítani/. Ennek az értéktárba bekerülésnek semmilyen anyagi vonzata nincs, inkább 

csak erkölcsi. 

 

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 

                              47/2019. (VI.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Megyei Értéktárba négy 

értéket nevez be, mégpedig: 

- Evangélikus templom és a Főtér környéke, 

- Katolikus templom környéke a Dortmeister festménnyel együtt, 

- Kastélypark a tóval, 

- Harangláb. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

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

     Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy az Óvoda-bölcsőde pályázatnál ki kell írni a 

közbeszerzési eljárást. Három cég érdeklődött az épület megépítésére, a Mikolasek Kft, a 22-

es Kft és az EGP Kft /már tavaly is érdeklődött/. Legalább öt pályázó kell, ebből kettő 

érvényes pályázó, akkor lesz érvényes a közbeszerzési eljárás. Ezeknek a cégeknek küldjük 

meg a pályázatot, ők fognak versenyezni egymással.  

 

Török Elek alpolgármester kérdése, hogyan kerültek látókörbe ezek a cégek? 

 

Ajánlat útján. A Mikolasek Kft lenne az első számú /a rédei Iskolát is ők építették fel/. Van 

kapacitása a cégeknek, ők hárman érdeklődnek a mi óvoda-bölcsőde épületünk megépítésére 

is. A 22-es Kft /velük tavaly is felvettük a kapcsolatot) nem jelzett vissza. Az EGP Kft már 

tavaly is pályázott. Legalább öt cégnek kell megküldeni az anyagot (kettő érvényes pályázó) 

így lesz érvényes a közbeszerzés. a WF Kft már tavaly is érdeklődött, de végül is nem 

pályázott. 

 

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 

                          48/2019. (VI.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az óvoda-bölcsődei fejlesztésére elnyert pályázatra / TOP 1-es KO 

pályázat / kiírja a közbeszerzési eljárást. 

 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 

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

Farkas Péter ügyvezető igazgató 

tel: 34/341768,540308 

 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Orvosi rendelő pályázat. 

 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy az Orvosi Rendelőre kiírt közbeszerzés 

nyertes pályázója Janó József vállalkozó lett, vele kiviteli szerződést kell kötni. A pályázat 

értéke 10.5 millió Ft, a vállalkozó 16.934.454 Ft-ra pályázott. Jóval magasabb ez az összeg, 

mailto:kvaderbaukft@gmail.com
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mint a mi pályázatunk. Már három éve húzódik ez a pályázat, 2017. év eleji költségvetés volt, 

azóta sok minden történt. Legalább 15 millióig kellene lehúzni ezt az összeget. A pályázatnak 

2020-ig be kell fejeződnie. A pályázat tartalmazza az Orvosi rendelő külső felújítását, tetőzet, 

cserepezés, ereszcsatorna, kisebb apró munkák, Orvosi lakás teljes szigetelése, tetőzete. Az 

ablakcserét /kb. három ablak/ az Orvosi lakásnál mindenképpen meg kell csinálni még a 

szigetelés előtt. 

 

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 

                            49/2019. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozata 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az „Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése 

Bakonyszombathely településen” című , a helyi orvosi rendelő fejlesztésére benyújtott és 

elnyert pályázata ügyében /   „TOP-4.1.1-15-KO1 -es pályázat /  a közbeszerzési eljárás 

nyertes vállalkozójával , Janó József vállalkozóval / Ászár / , megköti a kiviteli szerződést a 

pályázatában kimutatott összeg határáig.  A kivitelés  többletköltségét sajaát költségvetési 

forrásból biztosítja. A polgármester gondoskodjon a beruházási előirányzat módositásáról a 

tartlék terhére. A kiviteli szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.  

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

5./ Egyebek 

   a./ A 2019. évi falunapra tervezett rendezvény program. 

Pintér Lajos polgármester felkérte Ferenci Andreát, hogy ismertesse a falunap programját. 

Ferenci Andrea képviselő elmondta, hogy megvan a falunapi program, részletesen is 

ismertette a testülettel:  

- 11 órakor Kamocsa-Bakonyszombathely labdarúgó mérkőzés. 

- 14 órakor Trianoni emlékkereszt átadása. 
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- 14.30-kor Varázslatos mesedoboz (mesekoncert). 

-                  Bagdi Erzsi dal és nóta énekes előadása. 

- 16.30 Megnyitó 

- Egyházi vezetők és a polgármester köszöntője (első diplomások köszöntése, 

díszpolgári cím és oklevelek átadása). 

- Helyi művészeti csoportok fellépése. 

- Kisbéri színjátszók előadása (Lopótök avagy a Mari nem olyan). 

- Megyezászló átadása (Popovics György). 

- Tombola sorsolás. 

- 19.30-kor Sihell Ferry és Henna koncert. 

- 20.30-kor Neoton Família koncert. 

- Tűzijáték. 

- Syncron bál hajnalig. 

 

Falunap előtt mégy egy megbeszélést tartunk, hogy kinek milyen feladata lesz. 

 

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

 

18.00-kor Ferenci Andrea képviselő távozott az ülésről. 

 

b Kamocsai rendezvény program. 

Pintér Lajos polgármester ismertette a testülettel, hogy augusztus 2-án pénteken van egy 

meghívásunk Kamocsára. Erről már volt szó korábban is. Egy pályázat keretében prezentációt 

kell bemutatni, amit ő állít össze /csak elő kell adni/. Sajnos ő nem tud ott lenni. Jó lenne, ha 

minél többen el tudnának menni a rendezvényre. A falunapjuk július 27-én lesz, a miénk után 

egy héttel. 

 

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

 

c) Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

    Társulási Megállapodásának módosítására. 

    Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 
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Varga Sándor jegyző elmondta, hogy több önkormányzat is kilépett a társulásból ezért a 

Társulási Megállapodás módosítása szükségessé vált. 

 

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 

50/2019. (VI.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében 

foglaltak szerint fogadja el a Közép Dunán-túli Társulási Megállapodás módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Pintér Lajos polgármester 

 

 

d./ Intézményi térítési díjak kijavítása. 

      

Varga Sándor jegyző elmondta a Kormányhivatal jelezte, hogy az intézményi térítési díjak 

módosítása szükséges, kerekíteni kell az összegeket, 0 vagy 5-re végződhet a kerekítés által. 

 

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

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

                   Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                     5/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelete  

         az intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról  

                            szóló 10/2005.(VI.30.) rendeletének módosításáról  

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van.  

 

 

Képviselői felvetések 
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Kállai István képviselő elmondta, hogy polgárőr szolgálatot teljesített a faluban és eközben 

egy-két hiányosságot vett észre a településen, ami megoldásra várna. A főtéren a zászlórudat 

meg kellene erősíteni. Volt szó róla, hogy három közkutat felállítunk a településen az átmenő 

biciklis forgalom megnövekedése miatt, itt tudnák szomjukat oltani, egy kicsit megmosakodni 

a sportemberek. A buszmegállóknál a szemeteseket összetörve találta, ezeket is ki kellene 

cserélni. Padokat a kastély parkban, illetve az emlékparkban is rendbe kell tenni. Az Andrási 

féle házaknál nagyon felnőtt a gyom, ezeket rendbe kell tenni. 

 

Szteblák Lajos képviselő felvetette, hogy a vasútnál lévő buszmegállónál egy szemétgyűjtőt 

ki kell helyezni, az innen munkába induló emberek elszórják a szemetet. Időközönként 

kiüríteni, akár a közmunkások közül megbízni valakit ezzel a feladattal. 

 

Homoki Péterné képviselő észrevételezte, hogy az útkereszteződésben lévő buszmegállót 

rendbe kell tenni, belül potyog a vakolat. A kert 

 

Török Elek alpolgármester felvetette, hogy a temetőkaput és a ravatalozóhoz vezető utat meg 

kell csinálni. 

 

 

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

bezárta. 

 

 

 

      Kmf. 

 

 

 Pintér Lajos Varga Sándor 

   polgármester  jegyző 

 

 

 


