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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/61-8/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 25. napján 16 
órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Oláh Géza polgármester, Fódi István alpolgármester, Holczinger 
Gyula, Felberné Veiland Valéria, 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. Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése Oláh Géza 
 polgármester  
 

2. Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2019-2033. évi Oláh Géza 
gördülő fejlesztési terve polgármester 

  
3. A helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) Horváth Mária 
 önkormányzati rendelet módosítása jegyző 

 
4. „Erőgép és vontatott, felfüggesztett munkagépek Oláh Géza 
      beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése polgármester 

 
5. 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 : Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/99/2018. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

48/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte az általános iskolák 2019/2020. 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 

 
 
2./ N a p i r e n d : Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 201-2033. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/1473/2018. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 

49/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

1. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2019-2033. időtávra szóló V21 és SZ02 
számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta. 
 
a) A képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű 

Zrt. vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő, valamint bérleti-üzemeltetési 
szerződés alapján üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti 
felújítási, pótlási tervével. 
 

b) A képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és 
tulajdonában lévő, valamint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett 
víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét. 
 

c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, 
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves 
költségvetésében biztosija. 

2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 

 
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő 

fejlesztési terveket nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

50/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tulajdonában lévő 
V21, SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek)  2019-2033. 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 : A helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet 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 rendeletét: 
 

7/2018./XI.8./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a 
helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati 
rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi 

 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : „Erőgép és vontatott, felfüggesztett munkagépek beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás előkészítése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/232/2018. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja a melléklet szerinti közbeszerzési szabályzat és terv, valamint 
egyéb közbeszerzéssel kapcsolatos előterjesztések elfogadását. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

51/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja - a melléklet szerinti - önkormányzat általános 
közbeszerzési szabályzatát.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

52/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja az önkormányzat - a melléklet szerinti – 
módosított 2018. évi közbeszerzési tervét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
              Horváth Mária jegyző 

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

53/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mihályháza Község 
Önkormányzatát, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján a 1824677953 
azonosító számú projektből finanszírozott beszerzéshez kapcsolódó, „Erőgép és vontatott, 
függesztett munkagépek beszerzése Mihályházán és Bakonyszücsön” tárgyú közbeszerzési 
eljárást önkormányzatunk helyett lebonyolítsa és Ajánlatkérőként járjon el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

54/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 
alapján a 1824677953 azonosító számú projektből finanszírozott beszerzéshez kapcsolódó, 
„Erőgép és vontatott, függesztett munkagépek beszerzése Mihályházán és Bakonyszücsön” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a melléklet szerint 
elfogadja. Egyúttal megbízza a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az eljárás 
megindítására és lebonyolítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

55/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az „Erőgép és vontatott, függesztett 
munkagépek beszerzése Mihályházán és Bakonyszücsön” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 
113.§-a alapján, összefoglaló tájékoztatással induló, nyílt eljárás formájában valósítja meg. 
Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők a következők (az összefoglaló tájékoztatás 
alapján bejelentkezőkön kívül): 
 



6 
 
 
"ROYAL-KERT" Kert- és Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhely: 8200 Veszprém, Sólyi út 8. 
Adószám: 12609046-2-19 
 
AGROBIX Gép-és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 8200 Veszprém, Csillag u.3. 
Adószám: 10376623-2-19 
 
Pap-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 2750 Nagykőrös, Alsójárás dűlő 1. A. ép.  
Adószám: 12878561-2-13 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

56/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az „Erőgép és vontatott, függesztett 
munkagépek beszerzése Mihályházán és Bakonyszücsön” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódóan a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint nevezi ki: 
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Nagy Géza 8516 Kemeneshőgyész, Ady u. 20. 
- közbeszerzési szakértelem (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó): Piller Veronika 
(00818) 
- jogi szakértelem: dr. Szabadics Zsuzsanna 
- pénzügyi szakértelem: Pátkai Gyula Sándorné 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

57/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján a 
1824364941 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a 
pályázati önrészt a hatályos Támogatói Okiratnak 
megfelelően biztosítja a mellékelt költségvetés alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
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5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a.) Idősek napja 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy az idei évben is szervezzék meg az idősek napját 2018. 
december 15. napján. Javasolja, hogy a rendezvény céljára a testület biztosítson 300.000.-Ft-ot 
az önkormányzat 2018. évi költségvetése közművelődés-hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozása kormányzati funkció terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

58/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
december 15. napján megszervezi a hagyománnyá vált 
idősek napját. A szervezéssel kapcsolatos feladatokra 
felhatalmazza a polgármestert. Az ezzel kapcsolatos 
költségekre az önkormányzat 300.000.-Ft összeget 
biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása kormányzati funkció terhére. 
Határidő: 2018. december 15. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
b.) Önkormányzati épület helyiségének bérbeadása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat helyiségét korábban 
bérlő fodrász felmondta a bérleti szerződést. Ismét jelentkeztek a helyiség bérletére, ismételten 
fodrász. Javasolja a mellékelt szerződés-tervezetben szereplő helység kiadását Bognár Ágnes 
Ugod, Zúgó u. 4. szám alatti lakos részére havi 10.000.-Ft összeg ellenében. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

59/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe 
adja az önkormányzat Bakonyszücs, Kossuth u. 1. sz. alatt 
épületében lévő helyiséget Bognár Ágnes Ugod, Zúgó u. 
4. szám alatti lakos részére havi 10.000.-Ft összegért, s 
jóváhagyja az ezzel kapcsolatos – mellékelt – szerződést, 
melynek aláírására a testület felhatalmazza a 
polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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c.) Karácsonyi díszvilágítás javítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
  
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy javíttatani kell a karácsonyi 
díszvilágítást. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítson erre a célra 100.000.-Ft összeget az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

60/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
karácsonyi díszvilágítás javíttatására 100.000.-Ft összeget 
biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka 
terhére. A javíttatás elvégzésére a testület felhatalmazza a 
polgármestert. 
Határidő: 2018. adventjéig 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 

 
d.) Nyugdíjasok támogatása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy a bakonyszücsi nyugdíjasok részére adjon az 
önkormányzat 2.000.Ft értékű karácsonyi csomagot, az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
segélykerete terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozat: 
 

61/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.-
Ft összegű karácsonyi csomagot biztosít minden 
bakonyszücsi nyugdíjas és nyugdíjas korú személy 
részére, az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
segélykerete terhére. A nyugdíjjogosultságot a csomag 
átvételekor kell igazolni, az okirat bemutatásával. A 
testület felhatalmazza a polgármestert a csomag 
beszerzésével és kiosztásával 
Határidő: 2018. december 24. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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e./ 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 
2018. évi költségvetése segélykerete terhére biztosítsa. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

62/2018./X.25./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 2018. évben a mikulás csomagok összegét 1.000,- Ft/fő összegben 
határozza meg, mely összeget a 2018. évi költségvetése segélykerete terhére biztosítja. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a csomagok kiosztásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2018. december 6. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
f.) Napelemes rendszer kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/236/2018. sz. ügyirat alapján) 
 
Oláh Géza polgármester ismerteti a beérkezett ajánlatokat a napelemes rendszer kiépítésére: 
Solarelectric Kft. Pápa, Budai Nagy Antal u. 30. bruttó 2.101.980.-Ft, Varga Sándor egyéni vállalkozó 
Budapest, Fáy Ferenc u. 48. bruttó 2.548.448.-Ft, Solar Broker Kft. Budapest, Kerékgyártó u. 65/b. 
bruttó 2.430.507.-Ft. Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatát elfogadásra. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

63/2018./X.25./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a napelemes rendszer kiépítésére kért ajánlatok 
- Solarelectric Kft. Pápa, Budai Nagy Antal u. 30. bruttó 2.101.980.-Ft,  
- Varga Sándor egyéni vállalkozó Budapest, Fáy Ferenc u. 48. bruttó 2.548.448.-Ft,  
- Solar Broker Kft. Budapest, Kerékgyártó u. 65/b. bruttó 2.430.507.-Ft közül a Solarelectric Kft. 

ajánlatát fogadja el. A beruházás fedezetét az önkormányzat 2.000.000.-Ft összegben a 
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. pályázati támogatása terhére, a 
fennmaradó 101.980.-Ft összeget pedig az önkormányzat a 2018. költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 25 perckor 
bezárta. 

 
kmf. 

 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 


