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Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 137-6/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 18. napján 16 óra 30 
perckor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Oláh Géza polgármester, Fódi István, Holczinger Gyula, Veiland 
Lászlóné képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 

Távol maradt: Felberné Veiland Valéria képviselő 
 
Oláh Géza polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 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. 2014. évi költségvetési rendelet Oláh Géza 

módosítása polgármester 
 

2. 2014. évi zárszámadás Oláh Géza 
 polgármester 
 

3. Pályázatok kiírásáról tájékoztatás Oláh Géza 
és döntés az esetleges pályázatról polgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
  

 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 
 

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testület 
határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a polgármester előterjesztését a napirendre 
vonatkozóan. 
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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 : 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

6/2015./V.29./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014./II.25./ 
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi. 
 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : 2014. évi zárszámadás 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

7/2015./V.29./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2014. évi zárszámadása a jkv. mellékletét 
képezi. 
 
 
 
 
 

3./ N a p i r e n d : Pályázatok kiírásáról tájékoztatás és döntés az esetleges pályázatról 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja még a testületet, hogy a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), és ac) és ad) pontok 
szerint önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására. Ismerteti a pályázatot. 
Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Kossuth utca végén lévő híd felújítására,  
mivel jelenlegi állapotában balesetveszélyes. Ismerteti a fejlesztésekhez kapcsolódó költségvetést, s a  
költségvetés alapján pedig javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa a szükséges önrészt. 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

32/2015./V.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot 
hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 
4. pont aa), és ac) és ad) pontok szerint önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések 
támogatására kiirt pályázatokra az alábbi pályázati alcélok szerint: 
b) Bakonyszücs község belterületén lévő, az önkormányzat tulajdonát képező 110/1 hrsz-ú Kossuth 
utca és a  126/1 közterület találkozásánál lévő híd  felújítása, melynek bekerülési költsége a mellékelt 
költségvetés szerint bruttó 463.550.-Ft, az ezzel kapcsolatos önrészt 231.775.- Ft-ot az önkormányzat 
2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő benyújtásáról. 
Határidő: 2015. június 9. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 

 
Vegyes ügyek: 
a./ Külön megállapodás óvoda fenntartására az Ugod-Bakonyszücs-Bakonyszücs-Nagytevel 
Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodása alapján 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 270/2015. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

33/2015./V.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti Külön megállapodást, 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és vállalja az abban foglalt kötelezettséget 2015. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester  
 
 
b./ Vízkárelhárítás terv 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 127/2015. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

34/2015./V.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a vízkárelhárítási tervekre kért ajánlatok – Varsás 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. nettó 78.000.-Ft, Horváth Ferenc 
Veszprém, Sarló u. 10. nettó 78.740.-Ft -  közül a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 
ajánlatát fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon vízkárelhárítási 
tervek megrendeléséről. 
A megjelölt összeget az önkormányzat a 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
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c./ Gyermeknap 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja az iskola igazgatója megkereste, hogy az önkormányzat támogassa 
a megrendezésre kerülő gyermeknapot 200.-Ft-tal bakonyszücsi gyermekenként. Javasolja 
gyermeknapra minden bakonyszücsi óvodás és iskolás részére 1 db jégkrém árának (200,- Ft/fő) 
megfelelő összeget biztosítsanak. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

35/2015./V.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db 
jégkrém árának megfelelő (200,- Ft/fő) összeget biztosít 
gyermekenként (a 2015. évi költségvetése tartaléka terhére) 
minden bakonyszücsi óvodás és általános iskolai tanuló 
részére a gyermeknapra. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 

 
 
 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 15 perckor 
bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


