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Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 107-8/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 11. 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: 
- Gurdon Barbara előadó – 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. Az önkormányzat épületének energetikai Oláh Géza 

korszerűsítésére beérkezett ajánlatok elbírálása polgármester 
  
2. Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2018-2032. évi Oláh Géza 
 gördülő fejlesztési terve polgármester 
 
3. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz Horváth Mária 

csatlakozás jegyző 
  

4. A helyi népszavazás kezdeményezéséről rendelet-alkotás Horváth Mária 
 jegyző 
  

5. SzMSz módosítása Horváth Mária 
 jegyző 

 
6. Vegyes ügyek 
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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 : Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítésére beérkezett 
ajánlatok elbírálása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 33/2017. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy kért ajánlatokat a felújításra és a műszaki 
ellenőrzésre. Ismerteti az ajánlatokat (bruttó összegben): Stilépber Kft. Pápa, Huszár ltp. 2. 
4/4. 31.322406.-Ft, Ostrya Bt. Pápa, Kodály Z. u. 4. 31.970.576.-Ft, Csizmadia és Társai Kft. 
Pápa, Negyedik u. 62/b. 32.565.696.-Ft. 
A műszaki ellenőrzésre: Németh Tamás Pápa, Táncsics u. 52. nettó 220.000.-Ft (ÁFA 
mentes), Pozsgai László Pápa, Mikszáth K. u. 10. br. 495.000.-Ft, HM-Ber Bt. Pápa, Kodály 
Z. u. 4. 260.000.-Ft + ÁFA. 
Javasolja mind két vonatkozásban az alacsonyabb árat adó ajánlatát elfogadásra. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

60/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 
Operativ Programok keretén belül elnyert 
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése 
projekt építési beruházás kiviteli munkáinak végzésére 
kért ajánlatok  
Stilépber Kft. Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4. 31.322406.-Ft, 
Ostrya Bt. Pápa, Kodály Z. u. 4. 31.970.576.-Ft, 
Csizmadia és Társai Kft. Pápa, Negyedik u. 62/b. 
32.565.696.-Ft közül 
a legalacsonyabb árat adó Stilépber Kft. ajánlatát 
fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert az 
ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. A 
beruházás fedezetét  Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális Fejlesztési Operativ Programok Irányító 
Hatóságával kötött támogatási szerződésben megjelölt 
összeg biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

61/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 
Operativ Programok keretén belül elnyert 
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése 
projekt műszaki ellenőri munkáinak végzésére kért 
ajánlatok  
Németh Tamás Pápa, Táncsics u. 52. nettó 220.000.-Ft 
(ÁFA mentes), 
Pozsgai László Pápa, Mikszáth K. u. 10. br. 495.000.-Ft, 
HM-Ber Bt. Pápa, Kodály Z. u. 4. 260.000.-Ft + ÁFA 
közül 
a legalacsonyabb árat adó Németh Tamás ajánlatát 
fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert az 
ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. A 
beruházás fedezetét  Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális Fejlesztési Operativ Programok Irányító 
Hatóságával kötött támogatási szerződésben megjelölt 
összeg biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 888/2017. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

62/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1.Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2018-2032. időtávra vonatkozó gördülő 
fejlesztési terveket megtárgyalta és 

a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 
vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek 
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével egyetért. 
 

b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő 
víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét. 
 

c) a b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben meghatározott fejlesztések, 
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori 
éves költségvetésében biztosija. 
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2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont szerinti 
gördülő fejlesztési terveket a Pápai Vízmű Zrt. számára véleményezésre küldje meg. 
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy az 1. a), b), c) 
pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz. 
4. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. c) pont szerinti költségvetési 
források biztosítása érdekében a pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel és a pályázatok 
igénybevételével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

63/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő 
V11, SZ02 számú víziközmű-rendszerek  2018-2032. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét 
elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, 
hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs 
önkormányzatokkal  kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves 
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor  biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 921/2017. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

64/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 
évi pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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4./ N a p i r e n d : A helyi népszavazás kezdeményezéséről rendelet-alkotás 
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 rendeltét: 
 

10/2017./IX.25./ Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a 
helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. melléletét képezi. 

 
 
5./ N a p i r e n d : SzMSz 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 rendeltét: 
 

11/2017./IX.25./ Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása a jkv. mellékletét képezi. 

 
Vegyes ügyek: 
a./ Külterületi utak  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 459/2017. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy ismét volt egyeztetés a tulajdonos képviselőjével a 
külterületi utak tulajdonlása ügyében. Szóban 1000.-Ft/négyzetméter ár ajánlatot tettek az 
önkormányzatnak. Ez alapján a 128.566 négyzetméter bakonyszücsi út ára 128.566.000.-Ft 
lenne. Ezt az összeget az önkormányzatnak nem áll módjában kifizetni. Segítséget több 
helyről kért ez ügyben. Ismerteti a  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Elnöke által küldött 
tájékoztatót, mely szerint utat lezárni a közlekedési hatóság engedélye alapján lehet. Ezt az 
ajánlatot az önkormányzatnak nem áll módjában teljesíteni, ezért javasolja annak elutasítását. 
  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

65/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a bakonyszücsi külterületi utak tulajdonosa, 
Norbert Meissntzer ajánlatát – 128.566.000.-Ft összeg ellenében átruházná a tulajdonjogot az 
önkormányzatra - azt elfogadni nem áll módjában, mivel az önkormányzat nem rendelkezik a 
megjelölt pénzösszeggel. A testület továbbra is felhatalmazza a polgármestert, hogy szerezzen 
be információkat a bakonyszücsi külterületi utak önkormányzati tulajdonba kerülésével 
kapcsolatban. 
Határidő: azonnal  
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
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b./ Konyhabútor vásárlása a leendő turistaházba  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy lehetőség nyílt felszámolásból származó használt 
konyhabútor beszerzésére 50 ezer forintért a leendő turistaházba. Javasolja az önkormányzat 
2017. évi költségvetése tartaléka terhére a beszerzést. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

66/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a leendő 
turistaházba 50.000.-Ft összegért használt konyhabútort 
vásároljon. A bútor fedezetét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 

 
 
 
 
c./ Önkormányzati terület bérbe adás napelem park céljára  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
  
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy megkereste egy vállalkozás, hogy bérbe venné az 
önkormányzati földek nagy részét napelem park céljára. Ehhez a melléklet szerinti szerződést 
juttatta el az önkormányzathoz. A szerződés olyan negativ tartalmú az önkormányzatra nézve, 
hogy nem javasolja annak elfogadását. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

67/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
kívánja bérbe adni napelem park céljára az 
önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat, s nem 
fogadja el az ezzel kapcsolatos szerződést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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d./ Mikulás csomag összegének meghatározása  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy az idén is valósítsák meg a 0-14 éves korú 
gyermekek ajándékozását, s a gyermekek kapjanak 1.000,- Ft/fő értékű csomagot, mely 
összeget az önkormányzat 2017. évi segélykerete terhére tudná biztosítani. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

68/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a  
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) 
önkormányzati rendelet  alapján 2017. évben a mikulás 
csomagot összegét 1.000,- Ft/fő összegben határozza 
meg, mely összeget az önkormányzat költségvetése 
segélykerete terhére biztosítja. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a csomagok 
kiosztásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. december 6. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
 
e./ Idősek napja 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh  Géza polgármester javasolja, hogy az idősek napát ebben az évben is karácsony körül, 
december 16-án szervezze meg az önkormányzat. Kéri, hogy erre a célra az önkormányzat 
biztosítson 400.000.-Ft-ot. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 
 

69/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
évben is megrendezi december 16-én az idősek napját a 
falu idős polgárai részére. Az idősek napjára az 
önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére 
400.000.-Ft összeget biztosít. A rendezvény 
lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert. 
Határidő: 2017. december 16.  
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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f./ Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Oláh Géza polgármester ismerteti a mellékletben szereplő iskolai felvételi körzethatárokról 
szóló előterjesztést, javasolja annak elfogadását. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 
 

70/2017./IX.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az általános iskolák 2017/2018. 
tanévre vonatkozó felvételi körzetéről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények 
működéséről szóló – mellékelt – előterjesztését, s azzal egyetért. 
Bakonyszücs községben hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek nincs. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 45 
perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


