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Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 137-12/2015. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 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. Közvilágítás korszerűsítése Oláh Géza 

 polgármester 
 
2. FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulási Oláh Géza 

Megállapodás módosítása polgármester 
 
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. 
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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 : Közvilágítás korszerűsítése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 961/2015. sz. üi.) 
 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy megkereste az önkormányzatot a csóti polgármester, hogy 
működjön együtt Bakonyszücs, Bakonykoppány, Csót Községek Önkormányzatai a települések 
közvilágításának energiatakarékos átalakítása projekt megvalósításában. Együtt, egy projektben 
valósítsák meg a szükséges tervezési és kivitelezési feladatokat, valamint a beruházást. Feltehetőleg 
így még kedvezőbb árat érhetnek el. A három település ily módon történő fejlesztése már eléri a 
közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása is szükségessé vált, melyet az érintett 
önkormányzatok együttesen folytatnak le. Ismerteti és javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület 
az érintett önkormányzatok között megállapodást, valamint hagyja jóvá az ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt, valamint vonja vissza a testület a korábban hozott határozatát az e tárgyú fejlesztésről, 
melyet önállóan valósított volna meg. 
  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

76/2015./X.29./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 
a 17/2015./III.30./ 46/2015./VII.20./ 58/2015./VIII.25./ sz. 
határozatait a közvilágítás energiatakarékos átalakításáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 

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

77/2015./X.29./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közvilágításának technológiai fejlesztését és napelemes 
rendszer kiépítését kívánja megvalósítani. A Csót, 
Bakonyszücs és Bakonykoppány települések a közös 
ajánlatkérésben rejlő volumenhatást kihasználva egyösszegű 
árajánlat bekérésével a Kbt. 122/A. §-a szerinti közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával kívánja megvalósítani a beruházást, 
tekintettel arra, hogy a közvilágítás korszerűsítése, napelemes 
rendszer kiépítése meghaladja azt az értékhatárt, amely felett 
már közbeszerzést kell lefolytatni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

78/2015./X.29./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja - 
a jegyzőkönyv mellékletét képező – megbízási szerződést, 
amely Csót, Bakonyszücs és Bakonykoppány Községek 
Önkormányzatai és a TOPIL Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 
között jött létre a közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

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

79/2015./X.29./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja – 
a jegyzőkönyv mellékletét képező – ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt Csót, Bakonykoppány, Bakonyszücs községek 
közvilágításának energiatakarékos átalakítása című projekt 
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési 
feladatok elvégzése, valamint a teljes beruházás 
finanszírozása tárgyú a közbeszerzésekről szóló, 2011. évi 
CVIII. törvény 122/A. § alapján kezdeményezett 
közbeszerzési eljárásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
2./ 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 133/2015. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

80/2015./X.29./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 
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Vegyes ügyek: 
a./ Mikulás-napi ajándékozás 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy módosítsák a 67/2015./IX.25./sz. határozatot úgy, hogy a 0-14 
éves korú gyermekek 1.500,-Ft/fő értékű csomagot kapjanak, mely összeget az önkormányzat 2015. 
évi segélykerete terhére biztosítja. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

81/2015./X.29./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 
67/2015./IX.25./sz. határozatát az alábbiak szerint: minden 
bakonyszücsi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek (0-tól 
14 éves korig) részére mikulás csomagot biztosít 1.500,- Ft/fő 
összegben, költségvetése segélykerete terhére. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a csomagok 
kiosztásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2015. december 6. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

  
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 50 perckor 
bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


