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Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/133-10/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

 augusztus 17-én 16.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi 

ülésről. 

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

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

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

Bejelentéssel távol maradt: Rózsa Gyula képviselő 

 

Géringer Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

képviselő testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő jelen van.  

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 

43/2020. (VIII.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

1.) Szociális tűzifa pályázat benyújtása 2020. 

            Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

2.) Iskoláztatási támogatás. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

           

3.)  Építkezés műszaki ellenőrének kiválasztása. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 
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Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1.) Szociális tűzifa pályázat benyújtása 2020. 

Előterjesztő: Varga Sándor jegyző 

 

Varga Sándor jegyző tájékoztatta a testületet kiírásra került, hogy augusztus 31-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 138 m
3 

  tűzifából részesülhet legfeljebb, aminek a saját ereje /175.260,- Ft-ot kell 

hozzátenni/. 

 

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 

44/2020. (VIII.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiírt pályázaton 138 erdei 

m
3 

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

175.260,- Ft-ot a 2020. évi költségvetésből az általános tartalék terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat lebonyolítására. A tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kérhet az Önkormányzat. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Varga Sándor jegyző 

 

2.) Iskoláztatási támogatás. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 
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Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat a 2020. évi tanévkezdéshez 

támogatást biztosít. A településen életvitelszerűen tartózkodó óvodásokat 5000,- Ft/fő, az 

általános iskolásokat 10.000,- Ft/fő, nappali tagozatos középiskolásokat 15.000,- Ft/fő 

települési tanévkezdési támogatásban részesíti. A középiskolásoknál a kifizetés feltétele a 

szeptember 15-ig benyújtott iskolalátogatási igazolás. 

 

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 döntött: 

                      Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

45/2020. (VIII.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat a 2020. évi tanévkezdéshez támogatást biztosít. Az Önkormányzat az 

életvitelszerűen a településen élő óvodásokat 5.000,- Ft/fő, az általános iskolásokat 10.000,- 

Ft/fő, nappali tagozatos középiskolásokat 15.000,- Ft/fő települési tanévkezdési támogatásban 

részesíti. Felhatalmazza a polgármestert az egyedi határozatok kiadásával. E határozat ellen a 

kézbesítéstől számított 30 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Komárom-

Esztergom Megyei Bírósághoz címezve, hatóságomnál terjeszthet elő. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

3.) Építkezés műszaki ellenőrének kiválasztása. 

Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

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 döntött: 

                      Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

46/2020. (VIII.17.) számú Képviselő-testületi Határozat 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszombathelyi  

Óvoda és Bölcsőde fejlesztése építéséhez műszaki ellenőrének kiválasztására a legjobb 

ajánlattévő Murex Bt-t bízza meg 2.000.000 Ft + ÁFA összesen 2.540.000 Ft összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

 

 

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

bezárta. 

 

 

                                                               Kmf. 

 

          Géringer Istvánné                                                                Varga Sándor 

              polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 


