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Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 137/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15. napján 18 órakor 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Oláh Géza polgármester, Fódi István, Felberné Veiland Valéria, 
Holczinger Gyula, Veiland Lászlóné képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
 
 
Oláh Géza polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen valamennyi 
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

                            T á r g y :                                                          E l ő a d ó : 
 
 
1. Bozótvágó és fűnyíró traktor beszerzése Oláh Géza 
 polgármester 
    
2. Vegyes ügyek 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 
 

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testület 
határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a polgármester előterjesztését a napirendre 
vonatkozóan. 

 
 
 
 
 



N A P I R E N D    T Á R G Y A L Á S A : 
 

1./ N a p i r e n d :  Bozótvágó és fűnyíró traktor beszerzése  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy több eszközre is szüksége van az önkormányzatnak, mivel 
több közcélút foglalkoztat a önkormányzat. Az önkormányzati közterületek nagyon nagyok, 
rendszeres fűnyírásához, síkosítás mentesítéséhez szükséges beszerezni bozótvágót, valamint egy 
kisebb fűnyíró traktort amelyhez van hótoló is. Ehhez kéri az önkormányzat támogatását. Ezek 
együttes beszerzési költsége bruttó 2.500.000.-Ft, melyet az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
maradványa terhére tudna az önkormányzat biztosítani. Ezeket be is szerezte, mivel nélkülük kárt 
szenvedett volna az önkormányzat, ugyanis a téli hó eltakarítására még nem sikerült vállalkozót 
találnia.  
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

1/2015./I.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 2.500.000.-
Ft összeget biztosit az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
pénzmaradványa terhére bozótvágó és fűnyíró traktor 
beszerzésére hótolóval együtt. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 

Vegyes ügyek: 
a./ Hagyományőrző disznóvágás 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben nagy sikere volt a településen a falu 
közössége részére megtartott hagyományőrző disznóvágásnak. Javasolja, hogy az ide évben is 
rendezzék meg ezt a programot, január 31-én, s biztosítson az önkormányzat a 2015. évi költségvetése 
– beleépítve – terhére 200.000.-Ft-ot. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

2/2015./I.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft 
összeget biztosit az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe 
beépítve közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 
értékes gondozása 082092 kormányzati funkció kódon a 
2015. január 31. napján megrendezésre kerülő 
hagyományőrző disznóvágásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 

 
 
 



b./ Önkormányzat által foglalkoztatott béremelése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnál alkalmazott Haraszt Attila munkájával 
nagyon meg van elégedve, minden munkára lehet alkalmazni, s azt kifogástalanul elvégzi, ezért 
javasolja, hogy részére nettó 70.000.-Ft-ban állapíthassa meg a bérét. Kéri a testületet, hogy ennek 
fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

3/2015./I.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetésébe beépítve biztosítja az önkormányzatok és 
önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 011130 kormányzati funkció kódon alkalmazott 
személy nettó 70.000.-Ft összegben megállapítandó 
munkabéréhez szükséges fedezetet. Egyben felhatalmazza a 
testület a polgármestert, hogy a munkaszerződés fentiek 
szerinti módosításáról gondoskodjon. 
Határidő: 2015. január 1. napjától folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
c./ „Szücs jövőjéért” Közalapítványba delegálás 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 136/2015. sz. üi.) 
 
Oláh Géza polgármester ismerteti Holczingerné Szabó Andrea a „Szücs Jövőjéért „ Közalapítvány 
kuratóriuma elnökének lemondását. Javasolja, hogy az alapítványba Móricz Csabáné (sz.: Pápa, 1954. 
01. 21. an.: Németh Lujza) Pápa, Korona u. 34. sz. alatti lakost delegálja a testület. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

4/2015./I.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete  a „Szücs 
Jövőjéért „ Közalapítvány kuratóriumába Móricz Csabáné 
(sz.: Pápa, 1954. 01. 21. an.: Németh Lujza) Pápa, Korona u. 
34. sz. alatti lakost delegálja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 50 perckor 
bezárta. 

kmf. 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


