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BAKONYSZÜCS 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. március 30. napján 17 óra 30 perckor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 137-4/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 17 óra 30 
perckor 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. Bakonyszücs Önkormányzat Oláh Géza 

2014-2019 gazdasági programja polgármester 
 

2. A helyi környezet védelméről, a közterületek Horváth Mária 
     és ingatlanok rendjéről rendelet-alkotás jegyző 
 
3. 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 : Bakonyszücs Önkormányzat 2014-2019 gazdasági programja 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 



 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 
 

15/2015./III.30./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014-2019. évi időszakra vonatkozó gazdasági 
programját megtárgyalta és azt elfogadta. 
Határidő: folyamatos 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
 

 
2./ N a p i r e n d : A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről rendelet-
alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

5/2015./IV.15./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről 
szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Pályázat benyújtása falugondnoki buszra 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy várhatóan áprilisban fog megjelenni pályázati kiírás 
falugondnoki gépjármű beszerzésére. Az alapítvány működteti a falugondnoki szolgálatot, az 
alapítvány pályázatot kíván benyújtani a gépjármű beszerzésére, tájékoztatásuk szerint a 8 millió forint 
+ ÁFA összegben. Szóban kérte az egyesület, amennyiben előfinanszírozni kell a gépjárművet, az 
önkormányzat biztosítsa az előfinanszírozást. Javasolja ennek elfogadását az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése tartaléka terhére.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

16/2015./III.30/sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a Szücs 
Jövőjéért Alapítvány részére 8 millió + ÁFA összegű 
visszatérítendő támogatást biztosit falugondnoki gépjármű 
beszerzésének előfinanszírozására, amennyiben pályázaton 
támogatást nyer az alapítvány, s utólagos finanszírozású lesz 



a támogatás. A támogatás visszafizetésének határideje a 
támogatás alapítvány számlájára érkezését követően azonnal. 
A képviselő-testület a fenti összeget az önkormányzat 2015. 
évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: a támogatói okirat másolatának átadását követően 
azonnal  
Felelős  : Oláh Géza polgármester 

 
 
b./ Közvilágítás korszerűsítése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy megkereste a környező 
önkormányzatokat a Short Term Capital Kft. egy vállalkozói konzorcium vezetőjeként közvilágítás 
technológiai fejlesztésre szóló finanszírozási konstrukció bemutatása céljából. Először a konzorcium 
felmérné az önkormányzat területén lévő lámpatesteket, utána pedig adna ajánlatot az égők LED-es 
világításra való cseréjére. Javasolja, hogy az önkormányzat vegyen részt a felmérésben, s vállalja 
annak az önkormányzatra eső költségét, lámpatestek arányában.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

17/2015./III.30./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete mindenféle 
további elkötelezettség nélkül megbízást ad a Short Term 
Capital KFT-nek, mint a vállalkozási konzorcium 
vezetőjének, hogy Bakonyszücs községben mérje fel a 
közvilágítási rendszert abból a célból, hogy a jelenlegi 
közvilágítási rendszer modernizálásra – LED-es égőkre 
történő cserékre – ajánlatokat tudjon az önkormányzat kérni. 
A felmérés - lámpatestek számának arányában - 
önkormányzatra eső részét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
A felméréssel kapcsolatos szerződés megkötésére a testület 
felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 

 
c./ Önkormányzat Bakonyszücs, Kossuth u. 1. sz. alatti hivatali épület melléképületeinek felújítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 432/2015. sz. üi.) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a hivatali épülethez tartozó melléképületek életveszélyes 
állapotba kerültek. Felújításuk szakértelmet igényel, ezért nem tudja közcélú foglalkoztatottakkal 
elvégezni a felújítást. Kért árajánlatokat a felújításra melyek az alábbiak: 

- UHCP Mérnöki Iroda Kft. (Pápa, Batthyány u. 1.) bruttó 2.476.500,- Ft 
- Balogh Gyula ev. (Adásztevel, József A. u. 56.) bruttó 2.221.883,- Ft 
- Stemmer Tamás ev. (Pápa, Csutorás u. 92.) bruttó 2.480.000,- Ft 

Javasolja, hogy a legalacsonyabb árat adót fogadja el a testület. 
 
 



Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

18/2015./III.30./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete Az önkormányzat tulajdonát képező Bakonyszücs, 
Kossuth u. 1. sz. alatt levő hivatali épület melléképületeinek felújítására kért ajánlatok 

- UHCP Mérnöki Iroda Kft. (Pápa, Batthyány u. 1.) bruttó 2.476.500,- Ft 
- Balogh Gyula ev. (Adásztevel, József A. u. 56.) bruttó 2.221.883,- Ft 
- Stemmer Tamás ev. (Pápa, Csutorás u. 92.) bruttó 2.480.000,- Ft 

közül Balogh Gyula ev. (Adásztevel, József A. u. 56.) bruttó 2.221.883,- Ft ajánlatát fogadja el.  
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére 
(ajánlat szerinti műszaki tartalommal). A testület a beruházás fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: szerződéskötésre 2015. április 30. 
                  megvalósításra 2015. szeptember 30. 
Felelős : Oláh Géza polgármester 
 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 15 perckor 
bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


