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Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 107-6/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 1. napján 18 
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. Szoc. tűzifa támogatáshoz pályázat Oláh Géza 

benyújtása polgármester 
  
2. Óvoda és iskolakezdési támogatás összegének Oláh Géza 
 meghatározása 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 : Szoc. tűzifa támogatáshoz pályázat benyújtása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 835/2017. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

51/2017./VIII.1./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani 46 
köbméter kemény lombos fa beszerzésére a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. Az önkormányzat a támogatáson felül 
58.420,- Ft összeg önrészt, valamint a fuvarköltséget biztosítja. A képviselő-testület vállalja, 
hogy az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
Az önkormányzat az ezzel kapcsolatos fedezetet a 2017. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeltét: 
 

9/2017./VIII.10./ Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelete a jkv. melléletét képezi. 
 

 
2./ N a p i r e n d : Óvoda és iskolakezdési támogatás összegének meghatározása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy emeljék meg az összegeket: 
- óvodás részére 5.000.-Ft, 
- általános iskolás részére 7.000.-Ft 
- középiskolás részére 8.000.-Ft 
- nappali tagozaton tanuló főiskolás és egyetemi hallgató részére 9.000.-Ft-ra. 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

52/2017./VIII.1./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
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ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 14/A §-a alapján az óvoda és 
iskolakezdési támogatás összegét az alábbiak szerint határozza meg 2017. évben: 
- óvodás részére 5.000.-Ft, 
- általános iskolás részére 7.000.-Ft 
- középiskolás részére 8.000.-Ft 
- nappali tagozaton tanuló főiskolás és egyetemi hallgató részére 9.000.-Ft összegben. 
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők -  
A képviselő-testület a beiskolázási segély fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Közvilágitás korszerűsitése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 31/2017. sz. ügyirat alapján) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a hatályos közvilágitás korszerűsitéséről szóló 
szerződés szerint nem valósult meg a fejlesztés. A vállalkozó súlyos szerződésszegést követett 
el, ezért javasolja a szerződés felbontását.  
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

53/2017./VIII.1./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete felmondja a közvilágitás korszerűsitéséről 
szóló Short Term Capital Kft.-vel kötött szerzőst súlyos szerződésszegés miatt. A 
szerződésből eredő vállalkozói kötelezettségek érvényesítésével kapcsolatos feladatok 
elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a közvilágitás fejlesztése tárgyában a fentiek 
ismeretében kért ajánlatokat a közvilágitás korszerűsitésére napelemes LED világitótestekkel 
történő cserére,  melyeket ismertet: 
 - Questum Consult Kft. Bázakserettye, Dózsa Gy. út 5. a projekt költsége 7.424.000.-Ft, + 
ÁFA finanszírozást a Kft. biztosítaná 12 év futamidőben, éves díj 859.740.-Ft + ÁFA 
összegben, 
- Kapacitás Kft. Budapest, Szentpétery u. 24-26. a projekt költsége 6.144.348.-Ft + ÁFA 
finanszírozást a Kft. biztosítaná 12 év futamidőben, éves díj 776.304.-Ft + ÁFA összegben, 
- LED Reform Kft. Nagykanizsa, Vámház u. 24. a projekt költsége 6.956.000.-Ft + ÁFA 
finanszírozást a Kft. biztosítaná 12 év futamidőben, éves díj 848.000.-Ft + ÁFA összegben. 
Javasolja, hogy az olcsóbb ajánlatot adót fogadja el a testület. 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

54/2017./VIII.1./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a település közvilágításának korszerűsítésére 
– napelemes LED lámpatestekkel – kért ajánlatok közül: 
- Questum Consult Kft. Bázakserettye, Dózsa Gy. út 5. a projekt költsége 7.424.000.-Ft, + 
ÁFA finanszírozást a Kft. biztosítaná 12 év futamidőben, éves díj 859.740.-Ft + ÁFA 
összegben, 
- Kapacitás Kft. Budapest, Szentpétery u. 24-26. a projekt költsége 6.144.348.-Ft + ÁFA 
finanszírozást a Kft. biztosítaná 12 év futamidőben, éves díj 776.304.-Ft + ÁFA összegben, 
- LED Reform Kft. Nagykanizsa, Vámház u. 24. a projekt költsége 6.956.000.-Ft + ÁFA 
finanszírozást a Kft. biztosítaná 12 év futamidőben, éves díj 848.000.-Ft + ÁFA összegben 
a Kapacitás Kft. ajánlatát fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. A beruházás fedezetét az önkormányzat a 
projekt időtartama alatt (12 év) a mindenkori költségvetésében biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
a./ Számítógép beszerzése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
 Oláh Géza polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnál lévő számitógép szinte 
használhatatlan, nem tudja az e-mail-eket letölteni. Számitógépes szakember is 
megvizsgálata, s azt javasolta, hogy új gépet kellene beszerezni. Javasolja a gép beszerzését 
az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

55/2017./VIII.1./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft összeget biztosit az 
önkormányzat 2017. évi költségvetés tartaléka terhére számitógép beszerzésre az 
önkormányzat Bakonyszücs, Kossuth u. 1. sz. alatt lévő hivatalába. A számitógép 
beszerzésére a testület felhatalmazza a polgármestert.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 30 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 


