
Szám: 137-8/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKONYSZÜCS 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. július 20. napján 19 órakor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 137-8/2015. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 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. FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Oláh Géza 

Társulási Megállapodás módosítása polgármester 
 

2. Bakonyszücs-Bakonykoppány szennyvízcsatornázás Oláh Géza 
konzorciumi együttműködési megállapodása polgármester 

 
3. Beiskolázási segély Oláh Géza 
 polgármester 
 
4. Közterület rendelet módosítása Horváth Mária 

 jegyző 
 
5. 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. 
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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 : FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulási Megállapodás módosítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 133/2015. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

42/2015./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint annak új egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Bakonyszücs-Bakonykoppány szennyvízcsatornázás konzorciumi együttműködési 
megállapodása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 228/2015. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

43/2015./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bakonyszücs-Bakonykoppány 
községek szennyvízelvezetési és – tisztítási program megvalósítása érdekében jelen határozat 
melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Oláh Géza polgármestert a mellékelt Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás aláírására, egyben a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
projekttel kapcsolatos bármely releváns – nem kötelezettségvállalást érintő – dokumentumot a 
későbbiek folyamán önállóan elfogadjon és azt aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Beiskolázási segély 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester szóbeli előterjesztést tesz beiskolázási segély kifizetésére a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően: óvodások részére 4 eFt-ot, általános,- és középiskolások részére 6 eFt-ot, 
nappali tagozaton tanuló főiskolások, egyetemisták részére 7 eFt-ot. 
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Bakonyszücs  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

44/2015./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete beiskolázási segélyt nyújt minden bakonyszücsi - 
lakcímmel rendelkező - gyermek, illetve tanuló részére az alábbiak szerint: 
- óvodások részére 4.000,- Ft/fő, 
- általános,- és középiskolások részére 6.000,- Ft/fő, 
- nappali tagozaton tanuló főiskolások és egyetemi hallgatók részére 7.000,- Ft/fő összegben. 
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők - 2015. 
augusztus 1-jétől 2015. augusztus 31-ig. 
Fenti határidő jogvesztő. (Aki a fenti időtartam alatt nem él ezen jogával, később már nem élhet.) 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős   : Oláh Géza polgármester 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : Közterület rendelet módosítása 
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: 
 

9/2015./VII.31./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 9/2009.(XI.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének megkeresése közfeladat fejlesztési 
projektek előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos együttműködésre 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 864/2015. sz. üi.) 
 
Oláh Géza polgármester ismerteti a megkeresést, javasolja az együttműködést. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

45/2015./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete együtt kíván működni - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontja alapján – a Veszprém Megyei Önkormányzattal a megjelölt 
rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében 
– ideértve a közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítését, és az eljárás lefolytatását is – és 
megvalósításban. 
Határidő: 2015. július 28. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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b./ Közvilágítás korszerűsítése LED-es égőkkel 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 430/2015. sz. üi.) 
 
Oláh Géza polgármester ismerteti a közvilágítás korszerűsítésére kapott árajánlatot, napkollektoros 
rendszerre csak egy ajánlatot tudott beszerezni: 

- Short Term Capital Kft. (1091 Budapest, Márton u. 35/b.) bruttó 8.938.613,- Ft. 
 

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

46/2015./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban egyet 
ért a település teljes közvilágításának technológiai cseréjével és a napelemes rendszer 
üzembeállításával. Egyetért a Short Term Capital Kft. (1091 Budapest, Márton u. 35/b.) által – a 
melléklet szerint - bemutatott projektmegvalósítás keretrendszerével, és elfogadja a települési 
közvilágítás modernizálására vonatkozó fejlesztés előkészítésének megindítását.  
A képviselő-testület megismerte a fejlesztési konstrukció felépítését, a projekt finanszírozási valamint 
a minőségi és pénzügyi garanciavállalási feltétel-rendszerét. A képviselő-testület megbízza a Short 
Term Capital Kft-t, hogy a projekt megindításához szükséges döntés előkészítő dokumentumokat 
összeállítsa az alábbi részletezettséggel: 
A megbízás alapján a Short Term Capital Kft dolgozza ki, illetve csatolja be a projekt előkészítéseként 
az alábbi dokumentumokat: 
• a Projekt üzleti tervét, műszaki ütemtervét 
• az SPV – Projektcég bemutatása, tulajdonosi szerkezetét, mérlegadatait, 
• adóhatósági igazolást a köztartozás mentességről 
• az SPV – Projektcég társasági szerződésének módosító tervezetét 
• a beruházás cash-flowját 
• Közbeszerzési törvény egyedi termékre vonatkozó meghatározása, 
• az alkalmazandó közbeszerzési eljárás meghatározása 
• az alkalmazott egyedi konstrukció védjegyokiratai 
• a közbeszerzést bonyolító ügyvédi iroda bemutatása 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat 
aláírására.  
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
c./ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. pályázata 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 431/2015. sz. üi.) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy ebben az évben a HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt. kétszer irt ki  pályázatot. Az első pályázaton bútorzat beszerzésre kaptak 800.000.-Ft-ot, 
amihez az önkormányzat biztositott önrészként 178.441.-Ft-ot. Kéri, hogy a bútorzat beszerzésére az 
önkormányzat fogadja el a mellékelt ITALEX KFT. Pápa, Külső Győri u. 13.  vállalkozási szerződés 
tervezetét. 
A második pályázaton mobil tűzifa daraboló-hasítógép beszerzésére kaptak 850.000.-Ft támogatást, 
ehhez szükséges, ha az önkormányzat meg kívánja valósítani a projektet 2.150.000.-Ft biztosítása. 
Kéri, hogy a fahasító berendezés beszerzésére az önkormányzat fogadja el a mellékelt vállalkozási 
szerződés tervezetet. 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

47/2015./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
Zrt. pályázatain elnyert támogatások felhasználásra az alábbiak szerint valósítja meg: 
1. pályázat: elfogadja a bútorzat beszerzésére vonatkozó  ITALEX KFT. Pápa, Külső Győri u. 13.  
vállalkozási szerződését, mely szerint a bútorok bekerülési költsége bruttó 950.000.-Ft, s az 
önkormányzat 500.000.-Ft előleget biztosit. Fedezetét az önkormányzat 800.000.-Ft összegben a 
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. támogatása terhére, a fenn maradó 150.000.-Ft-ot  
26/2015. (IV.25.) sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testület határozat alapján biztosítja.  
2. pályázat: a benzinmotoros, mobil tűzifa daraboló-hasítógép beszerzéséhez az önkormányzat 2015. 
évi költségvetése tartaléka terhére 2.150.000.-Ft-ot biztosit, a fenn maradó 850.000.-Ft-ot a 
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. pályázati támogatása biztosítja. A képviselő-
testület elfogadja Mező Sándor egyéni vállalkozó melléklet szerinti vállalkozói szerződését, s 
2.000.000.-Ft előleget biztosit a legyártásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekben meghatározott szerződések 
megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
d./ Telkek értékesítése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 874/2015. sz. üi.) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy megkereste Stern András Bakonyszücs, Petőfi u. 27. sz. alatti 
lakos, hogy telkeket szeretne vásárolni vállalkozásához. A temetővel szembeni, területen az 53-57. 
hrsz-ú telkeket. Ezek a telkek nem túl értékesek, javasolja, hogy nyilvántartási érték ellenében 
értékesítse az önkormányzat. A kimérés költségét, valamint a szerződéskötés költségét pedig biztosítsa 
az önkormányzat költségvetése tartaléka terhére.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

48/2015./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete el kívánja adni az önkormányzat tulajdonát képező 
Bakonyszücs, 53, 54, 55, 56, 57 hrsz. ingatlanjait Stern András (sz.: Pápa, 1978. 04. 04. an.: Bus 
Lívia) Bakonyszücs, Petőfi u. 27. sz. alatti lakosnak. A képviselő-testület azzal a feltétellel értékesíti 
az alábbi ingatlanokat, amennyiben a vevő a szerződést követő 4 éven belül nem építi be a területet, az 
ingatlanok térítésmentesen visszaszállnak az önkormányzatra. 
Az ingatlanok eladási ára: 
53. hrsz. 1803 négyzetméter beépítetlen terület 72.000.-Ft 
54. hrsz. 705 négyzetméter beépítetlen terület 42.000.-Ft 
55. hrsz. 726 négyzetméter beépítetlen terület 44.000.-Ft 
56. hrsz. 968 négyzetméter beépítetlen terület 58.000.-Ft 
57. hrsz. 524 négyzetméter beépítetlen terület 31.000.-Ft. 
Az önkormányzat vállalja a jelzett területet kimérési költségét, valamint a szerződés megkötésével 
kapcsolatos költségeket, az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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e./ Megállapodás Bakonyszücs Római Katolikus Plébániával  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés – 862/2015. sz. üi.) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy Tornavölgyi Krisztián plébánossal egyeztetett a templom 
tornyára felhelyezett kamera ügyében, s az atya kérte kössenek erről megállapodást, hogy jogilag 
rendezett legyen. Javasolja, hogy a mellékletben szereplő megállapodást fogadja el a testület.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

49/2015./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékletben szereplő  Bakonyszücs 
Római Katolikus Plébániával kötendő megállapodást. A megállapodás aláírására felhatalmazza a 
testület a polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
f./ Hölgyklub támogatása  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a Hölgyklub nagyon sokat tett a falu közösségének 
építésében, minden rendezvényen színes műsorokkal kedveskedtek a falu lakosainak. Javasolja, hogy 
munkájuk segítése  céljából az önkormányzat támogassa a klubot 150.000.-Ft összeggel, melyet az 
önkormányzat költségvetése tartaléka terhére biztosítsanak. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

50/2015./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000.-Ft támogatást biztosit a Hölgyklub részére, 
az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 20 óra 25 perckor 
bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


