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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/61-3/2018. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15. napján 16 
órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Oláh Géza polgármester, Fódi István alpolgármester, Felberné 
Veiland Valéria, Veiland Lászlóné képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt: Holczinger Gyula képviselő 
 
 
Oláh Géza polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 
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. Bakonyszücs Önkormányzat 2018. évi költségvetése Oláh Géza 

 polgármester  
 

2. Vegyes ügyek 
  
 
 

 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 :  Bakonyszücs Önkormányzat 2018. évi költségvetése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2018./III.2./Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 
 
 
 
 

2./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Információátadási szabályzat 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/181/2018. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

14/2018./II.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a melléklet szerinti Információátadási 
szabályzatot.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Mária jegyző 

 
 
 
b./ Bakonyszücs Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a U/296/2018. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

15/2018./II.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. § (1) bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat 2018. évre szóló 
közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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c./ Traktor vásárlás a Bakonyszücsi Sporthorgász Egyesülettől 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja a jelenleg üzemképtelen fűnyíró traktor megvásárlását 
100.000.-Ft összegért a Bakonyszücsi Sporthorgász Egyesülettől 100.000.-Ft összegért az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére. A traktor javítás után használható lesz 
az önkormányzat által. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

16/2018./II.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
részére a Bakonyszücsi Sporthorgász Egyesülettől 
100.000.-Ft összegért megvásároljon egy darab 
üzemképtelen fűnyíró traktort az önkormányzat részére 
a parkok gondozása céljából, a javítást követően. A 
vásárlás fedezetét az önkormányzat a 2018. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2018. március 30. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 

 
 
 
 
d./ Választási Bizottság lemondott póttagjai helyett választás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Horváth Mária jegyző tájékoztatja a testületet, hogy lemondott a Választási Bizottság két 
póttagja, helyett javasolja Smal Renáta és Őszné Veiland Annamária megválasztását. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

17/2018./II.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Választási Bizottság megüresedett póttagjainak 
megválasztja Smal Renáta Bakonyszücs, Petőfi u. 22. 
sz. alatti és Őszné Veiland Annamária Bakonyszücs, 
Petőfi u. 12. sz. alatti lakosokat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Mária jegyző 
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e./ Önkormányzat ingatlanjainak érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi 
felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy kért ajánlatokat szóban, az 
önkormányzat, az orvosi rendelő, a művelődési ház, a ravatalozó érintésvédelmi, 
szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatára. Ajánlatot Paulics József ev. Pápa Somlai 
u. 1. adott melynek összege orvosi rendelőre: 39.600.-Ft, önkormányzatra 42.240.-Ft, 
művelődési házra 77.240.-Ft, ravatalozóra 28.000.-Ft. 
 
 Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

18/2018./II.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy elvégeztesse – 
Paulics József ev. Pápa, Somlai u. 1. által adott ajánlat 
alapján – az orvosi rendelőre: 39.600.-Ft, 
önkormányzatra 42.240.-Ft, művelődési házra 77.240.-
Ft, ravatalozóra 28.000.-Ft az érintésvédelmi, 
szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatot, 
melynek fedezetét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. A testület 
felhatalmazza az ezzel kapcsolatos megrendelésre. 
Határidő: 2018. március 30. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
 
f./ Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a U/411/2018. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatását, 
kérelmük alapján 10.000.-Ft összegben. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

19/2018./II.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000.-
Ft összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése tartaléka terhére a Veszprém Megyei 
Falugondnokok Egyesülete részére továbbképzések 
céljára. Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megállapodás megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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g./ Távfelügyeleti rendszer ajánlatának elfogadása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy a meglévő távfelügyeleti rendszer helyett, amely 
jelenleg többe került, mint a mellékelt ajánlat, fogadja el a testület az LH  Patent Security Kft. 
Patent Biztonságtechnikai Kft. Győr, Mécs L. u. 7. ajánlatát. A felügyeleti díja az 
önkormányzat a 2018. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

20/2018./II.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
meglévő, saját tulajdonú riasztórendszer távfelügyeletére 
adott – melléklet szerinti - LH  Patent Security Kft. 
Patent Biztonságtechnikai Kft. Győr, Mécs L. u. 7. 
ajánlatát fogadja el, mert az kedvezőbb fizetési 
feltételeket tartalmaz, mint a meglévő. Az ezzel 
kapcsolatos szerződés megkötésére a testület 
felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
 
 
h./ Fizetési meghagyás a Szt. Erzsébet pékség közterület foglalási díj tartozása ügyében 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja testületet, hogy a Szt. Erzsébet pékség nem fizette ki a 
2017. évi közterület foglalási díjat. Javasolja, hogy tartozásukat fizetési meghagyás 
formájában foganatosítsa a testület. Ehhez ügyvéd közreműködése szükséges, ami költséggel 
jár. Javasolja, hogy ennek fedezeté az önkormányzat biztosítsa, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

21/2018./II.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szt. Erzsébet 
pékség közterületfoglalási díj tartozása ügyében, ügyvég 
bevonásával, fizetési meghagyást bocsásson ki. A 
közbenjáró ügyvéd költségeit az önkormányzat a 2018. 
évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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i./ Önkormányzati útra forgalomkorlátozó tábla kihelyezése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a temető melletti utat az önkormányzat felújíttatta. 
Az út állagának megóvása érdekében javasolja, hogy az önkormányzat helyezzen ki a jelzett 
területre 10 tonna forgalomkorlátozó táblát. Az ezzel kapcsolatos költségeket javasolja, hogy 
az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsa. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

22/2018./II.15./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a temető melletti 
Petőfi Sándor utcai önkormányzati út mindkét végéhez 
forgalomkorlátozó táblát, 10 tonnáig, kivéve 
célforgalom, szereltessen fel. A tábla elhelyezésével 
kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja a testület. 
Határidő: 2018. április 30. 
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 
  
 


