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Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 137-15/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 16 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. Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Oláh Géza 

intézmény finanszírozásának megemelése 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. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

92/2015./XI.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen úgy 
dönt, hogy elfogadja “Csót, Bakonyszücs és Bakonykoppány községek közvilágításának 
energiatakarékos átalakítása c. projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok 
elvégzése, valamint a teljes beruházás finanszírozása”  tárgyú közbeszerzési eljárásban tett Bíráló 
Bizottsági javaslatot, miszerint a közbeszerzési eljárás eredményes. 
2./ Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás 
eredményeképpen úgy dönt, hogy elfogadja “Csót, Bakonyszücs és Bakonykoppány községek 
közvilágításának energiatakarékos átalakítása c. projekt megvalósításához szükséges tervezési és 
kivitelezési feladatok elvégzése, valamint a teljes beruházás finanszírozása”  tárgyú közbeszerzési 
eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a Short Term Capital Kft. (székhely: 1091 
Budapest, Márton u. 35/b.) ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
3./ Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás 
eredményeképpen úgy dönt, hogy elfogadja “Csót, Bakonyszücs és Bakonykoppány községek 
közvilágításának energiatakarékos átalakítása c. projekt megvalósításához szükséges tervezési és 
kivitelezési feladatok elvégzése, valamint a teljes beruházás finanszírozása”  tárgyú közbeszerzési 
eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint az eljárás nyertese a Short Term Capital Kft. 
(székhely: 1091 Budapest, Márton u. 35/b.) mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású, Csót 
Község esetében: 29.120.188.- Ft+ Áfa, Bakonykoppány Község esetében: 6.253.283.- Ft + Áfa, 
Bakonyszücs Község esetében 7.038.278.- Ft + Áfa, összesen nettó: 42.411.749.- Ft + Áfa összegű, 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 
 
4./ A Képviselő-testület az 1./-3./ pontokban meghozott döntés alapján felhatalmazza a polgármestert, 
hogy  a “Csót, Bakonyszücs és Bakonykoppány községek közvilágításának energiatakarékos 
átalakítása c. projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése, 
valamint a teljes beruházás finanszírozása”  tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárásaként az ajánlattételi 
felhívás, a dokumentáció, valamint a benyújtott ajánlat alapján a Short Term Capital Kft-vel a 
szerződést kösse meg. 
 
5./ A Képviselő-testület megbízza a polgármesteren keresztül a TOPIL Bt. ügyvezetőjét,  hogy: 

5.1./ az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el és az Összegezést az ajánlattevőnek 
küldje meg, 
5.2./ az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő 
megjelentetéséről gondoskodjon. 

Határidő: az eljárás eredményéről szóló Összegezés elkészítésére 2015. november 26., jelen eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetésére a Kbt-
ben előírt határidőn belül.  

Felelős: Oláh Géza polgármester, Földesiné Töpper Ilona a TOPIL Bt. képviseletében. 
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2./ N a p i r e n d : Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény finanszírozásának megemelése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a hivatalban foglalkoztatottak bére nagyon alacsony, több 
személynek azért kellett emelni a fizetését év elején, hogy a minimálbért elérjék. Munkájukban 
kifogást nem talál. Javasolja, hogy intézmény finanszírozásra az önkormányzat biztosítson plusz 
összeget az ott dolgozók munkájának elismerésére.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

93/2015./XI.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete megemeli az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 
intézmény finanszírozására fordított támogatást az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka 
terhére a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Haraszt Attila javadalmazása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy Haraszt Attila munkájával nagyon elégedett, minden rábízott 
feladatott kifogástalanul végzett el, ezért javasolja, hogy a testület biztosítson a költségvetés tartaléka 
terhére 1 havi illetményének megfelelő összeget a jutalmazására, s 2016. január 1. napjától a 10.000.-
Ft béremelésére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

94/2015./XI.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka 
terhére nettó 70.000,- Ft összeget biztosít Haraszt Attila jutalmazására.  2016. január 1. napjától 
illetménye bruttó 10.000,- Ft/hó történő emelését  pedig a testület a 2016. évi költségvetésében 
biztosítja. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti összeg kifizetéséről és a költségvetés 
tervezése során ezen összeg tervezéséről. 
Határidő: azonnal,  és 2016. január 1. napjától folyamatos 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
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b./ „Szücs Jövőjéért” Közalapítvány támogatása 
E l ő a d ó : Fódi István alpolgármester 
(Szóbeli előterjesztés - 136/2015. sz. üi.) 
 
Fódi István alpolgármester javasolja, hogy az alapítvány támogatását növeljék meg 600.000.-Ft 
összeggel, mert az alapítvány költségvetése nem biztosít fedezetet az ott dolgozók jutalmazására. Ezen 
összeget javasolja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsák. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

95/2015./XI.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetés tartaléka 
terhére a „Szücs Jövőjéért” Közalapítvány támogatását megnöveli 600.000.-Ft összeggel, az 
alapítványnál alkalmazottak jutalmazására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István alpolgármester 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 20 perckor 
bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


