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Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 107-4/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 26. 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 
 

Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
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. Bakonyszücsi külterületi utak tulajdonlásáról Oláh Géza 
 tájékoztató polgármester 
 
2. Adósságkonszolidációban nem részesült Oláh Géza 
 önkormányzatok fejlesztési támogatása: polgármester 
 temető út folytatásához kivitelező kiválasztása 
 
3. Hungarocontrol pályázati támogatás Oláh Géza 
 urnafal kivitelező kiválasztása polgármester 
 
4. Sátor vásárlása Oláh Géza 

 polgármester 
 

5. Képeslapok beszerzése Oláh Géza 
  polgármester 
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6. TÖOSZ tagság Oláh Géza 
  polgármester 
 
7. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Oláh Géza 
 Társulása szoc. intézményi térítési díja polgármester 
 
8. HEP felülvizsgálata Oláh Géza 
 polgármester 
  
9. Településképi arculati kézikönyv Oláh Géza 
 polgármester 
 
10. Energetikai terv Oláh Géza 
 polgármester 
 
11. 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 : Bakonyszücsi külterületi utak tulajdonlásáról 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 459/2017. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a bakonyszücsi külterületi utakat megvásárolta 
Norbert Meissntzer bécsi lakos. A meghatalmazottjai útján felvette az önkormányzattal a 
kapcsolatot, s közölte – írásban -, hogy 2.500.-Ft /négyzetméter áron, amely 321.415.000.-Ft 
hajlandó eladni az önkormányzatnak. Az önkormányzat ekkora pénzeszközzel nem 
rendelkezik. Forráshiányos pályázatot benyújtani sem tud, mivel magas az önkormányzat 
adóerő képessége. Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel az utak esetleges önkormányzati 
tulajdonba kerülésének alternatívák felkutatásával és kidolgozásával.  
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

37/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte a bakonyszücsi külterületi utak tulajdonosa, 
Norbert Meissntzer ajánlatát - 321.415.000.-Ft összeg 
ellenében átruházná a tulajdonjogot az önkormányzatra -  
azt elfogadni nem áll módjában, mivel az önkormányzat 
nem rendelkezik a megjelölt pénzösszeggel. A testület 
felhatalmazza a polgármestert,  hogy szerezzen be 
információkat, s dolgozzon ki alternatívákat a 
bakonyszücsi külterületi utak önkormányzati tulajdonba 
kerülésével kapcsolatban. 
Határidő: azonnal  
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 

 
 
 
2./ N a p i r e n d : Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési 
támogatása: temető út folytatásához kivitelező kiválasztása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 20/2017. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester ismerteti az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 
fejlesztési támogatása pályázati támogatással megvalósuló temető út folytatása kivitelezésére 
kért ajánlatokat: Dénes-Műkő Beton-gyártó és szolgáltató Kft. Mersevát, Vidos József u. 6. 
6.500.000.-Ft, Soós-Dózer Kft. Lovászpatona, József A. u. 13. 6.986.905.-Ft, Kiss Sándor 
egyéni vállalkozó Nyárád, Arany J. u. 81. 6.858.000.-Ft összegben. Javasolja, hogy az 
alacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a testület. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

38/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználására – a 
köztemetőben 306,44 négyzetméter út építése – kért ajánlatok: :  
- Dénes-Műkő Beton-gyártó és szolgáltató Kft. Mersevát, Vidos József u. 6. 6.500.000.-Ft,  
- Soós-Dózer Kft. Lovászpatona, József A. u. 13. 6.986.905.-Ft,  
- Kiss Sándor egyéni vállalkozó Nyárád, Arany J. u. 81. 6.858.000.-Ft 
közül az alacsonyabb árat adó Dénes-Műkő Beton-gyártó és szolgáltató Kft.-t választja a 
kivitelezésre. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szerződést 
megkösse és aláírja. 
Határidő: a szerződés megkötésére 2017. július 15. 
               a kivitelezés befejezésére 2017. szeptember 30. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
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3./ N a p i r e n d : Hungarocontrol pályázati támogatás: urnafal és parkoló kivitelező 
kiválasztása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 244/2017. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester ismerteti az ajánlatokat: 
- az urnatartókra; Pákozdi Ervin kőfaragó Ugod, Klapka u. 22. bruttó 540.000.-Ft,  

Dénes-Műkő Betonáru-gyártó és Szolgáltató Kft. Mersevát, Vidos József 
u. 6. bruttó 550.000,- Ft, 

- parkolóra;  Dénes-Műkő Betonáru-gyártó és Szolgáltató Kft. Mersevát, Vidos József u. 6. 
bruttó 1.699.895,- Ft, 
Soós-Dózer Kft. Lovászpatona, József A. u. 13. bruttó 1.788.795,- Ft 

 
 

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

39/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Pákozdi Ervin ajánlatát az 
urnatartókra 540.000,- Ft összegben, és Dénes-Műkő Betonáru-gyártó és Szolgáltató Kft. 
1.699.895,- Ft összegü ajánlatát a parkolóra. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy nevezettekkel szerződést kössön és 
aláírja. 
Az urnafal beruházás fedezetét a HungaroControl által biztosított támogatás - 2.000.000.-Ft 
összegben, valamint az önkormányzat önereje 240.000.-Ft összegben - biztosítja. 
Határidő: 2017. augusztus 30. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : Rendezvénysátor vásárlása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy szükséges lenne még egy rendezvénysátor 
beszerzésére az önkormányzatnak, mivel a különböző programok alkalmával a főzéshez, 
egyéb kapcsolódó programokhoz nem rendelkeznek sátorral. Ez egyrészt a nap ellen, egyrészt 
az eső ellen védené a programon résztvevőket. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

40/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
rendezvénysátor megvásárlására maximum  130.000.-Ft összegért. A testület a beszerzés 
fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
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5./ N a p i r e n d : Képeslapok beszerzése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

41/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 54.000.-
Ft összegben Bakonyszücs községről készült képeslapokat vásároljon. A képeslapok 
beszerzésének fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. június 30.  
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
 
 
6./ N a p i r e n d : MÖSZ tagság 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 498/2017. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy az önkormányzat két önkormányzati szövetségnek is 
tagja, amit fölöslegesnek gondol, Javasolja, hogy a MÖSZ tagságot szüntesse meg az 
önkormányzat. 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

42/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
szüntesse meg az önkormányzat MÖSZ tagságát. 
Határidő: azonnal  
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
7./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása szoc. intézményi 
térítési díja 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 379/2017. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

43/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Tanácsa 7/2017.(V.31.) határozatával 
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jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati 
rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
8./ N a p i r e n d : HEP – Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 495/2017. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

44/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően 
Bakonyszücs Helyi Esélyegyenlőségi Programjának kétévente előírt áttekintésének eleget 
tett, azt változatlan formában elfogadja a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
9./ N a p i r e n d : Településképi arculati kézikönyv 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 368/2017. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester ismerteti a kért ajánlatokat: Pannónia Zrt. Budapest: 800.000.-Ft + 
ÁFA / br. 1.016.000.-Ft/ településenként, Nemesi Lajos Nemesvámos: br.  1.500.000.-Ft/ 
településenként, Közép-Dunántúli Tervező Klaszter Veszprém: br. 1.714.500.-Ft/ 
településenként, Kovács János ev. Veszprém: főépítészi fea: br. 145.380.-Ft/település egyéb 
feladatok 499.470.-Ft, CityPro Kft. Tapolca: 825.000.-Ft + ÁFA. 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy a legalacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a 
testület. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

45/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a kért ajánlatok közül: 
- Pannónia Zrt. Budapest: bruttó 1.016.000.-Ft/ településenként,  
- Nemesi Lajos Nemesvámos: bruttó 1.500.000.-Ft/ településenként,  
- Közép-Dunántúli Tervező Klaszter Veszprém: bruttó 1.714.500.-Ft/településenként,  
- Kovács János ev. és Prém Dóra Veszprém: főépítészi fea: bruttó 145.380.-Ft/település egyéb 
feladatok 499.470.-Ft, 
-  CityPro Kft. Tapolca: 825.000.-Ft + ÁFA,  
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Kovács János ev. és Prém Dóra ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület a településképi 
arculati kézikönyv készítésének fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja. Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés 
megkötésére és aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
10./ N a p i r e n d : Energia megtakarítási intézkedési terv 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 317/2017. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester ismerteti a kért ajánlatokat: Immo-Therm Mérnöki  Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. Biatorbágy, Szabadság út 55. 50.000.-Ft/épület + ÁFA összesen 200.000.-Ft 
+ ÁFA (4 épületre), PH Navitas Kft. Tatabánya, Vértes u. 12. 1.450.000.-Ft + ÁFA (5 épület).  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

46/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az energia megtakarítási intézkedési tervre 
kért ajánlatok: 
- Immo-Therm Mérnöki  Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Biatorbágy, Szabadság út 55. 50.000.-
Ft/épület + ÁFA összesen 200.000.-Ft + ÁFA (4 épületre), 
-  PH Navitas Kft. Tatabánya, Vértes u. 12. 1.450.000.-Ft + ÁFA (5 épület) 
közül az Immo-Therm Mérnöki  Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el. A 
képviselő-testület az energia megtakarítási intézkedési terv készítésének fedezetét az 
önkormányzat 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a testület a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Rendeletalkotás a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési 
stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és 
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
szabályairól 
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: 

8/2017./VII.15./ Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a a 
településfejlesztési koncepcióval, integrált 
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településfejlesztési stratégiával és a településrendezési 
eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és 
településképi rendelet készítésével, módosításával 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
rendelete a jkv. mellékletét képezi. 
 

 
b./ Falunapi meghívottak 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a falunapon vendégül látták a településen levő 
kálvária kápolna kutatásában részt vevő Kálai Géza helytörténészt. Kéri, hogy a szállással 
kapcsolatos költségeket vállalja az önkormányzat.  
 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

47/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a falunapon vendégül látott meghívott 
személy szállás költségét biztosítja az önkormányzat a 2017. évi költségvetés tartaléka 
terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
c./ Támogatás a Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző  
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a közös hivatalnál november 1. napjától nyugdíjba 
vonul egy kolléga. Helyette be kell tölteni az állását, s be kell tanulnia annak, akit felvesznek. 
A betanulási idő, valamint a felmentési időszak alatt állományban 2 fő lesz, amit finanszírozni 
szükséges. A közös hivatal költségvetése ezt nem teszi lehetővé. Fentiek miatt szükséges 
Bakonyszücs Község Önkormányzata részéről 92.448.-Ft támogatás a közös hivatal részére.  
 
Oláh Géza polgármester javasolja a megjelölt összeg átadását a közös hivatal részére a fenti 
célra. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

48/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 
támogatását megnöveli 92.448.-Ft összeggel. A támogatás célja bérkeret és járulékainak 
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biztosítása a nyugállományba vonuló személy miatt szükségessé váló foglalkoztatás miatt. 
(Plusz egy fő foglalkoztatása 2017. július 1. napjától, a nyugállományba vonulás időpontja 
pedig 2017. november 1.) A testület a fenti összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a fenti összeg 
átadásáról gondoskodjon.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
d./ Turistaházhoz nyílászárók vásárlása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a Start munkaprogram keretében felújításra kerülő 
volt iskola épület turistaházzá történő kialakítása során szükséges lenne 2 db kültéri ajtó és 2 
db ablak beszerzése, mert erre a program fedezetet nem biztosit. Erre a szükséges összeg 
330.000.-Ft, amit biztosítani kellene az önkormányzatnak, a 2017. évi költségvetés tartaléka 
terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

49/2017./VI.26./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 330.000.-Ft összeget biztosit a Start 
munkaprogram keretében felújításra – turistaházzá történő kialakítás során –  kerülő 
ingatlanhoz 2 db kültéri ajtó és 2 db ablak beszerzése. A beszerzésre a testület felhatalmazza a 
polgármestert. A beszerzés fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka 
terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 50 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


