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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/61-11/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13. 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. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Oláh Géza 
Egyesület támogatása polgármester 

 
2. Bakonyszücsi Hölgyek Klubja támogatása Oláh Géza 

   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 : Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy támogassa az önkormányzat a szervezetet 10.000.-Ft 
összeggel az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

105/2018./XII.13./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
10.000.-Ft támogatást biztosít az Országos Egyesület A 
Mosolyért Közhasznú Egyesület (1431 Budapest, Pf.: 
136.) részére az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
tartaléka terhére.  
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az ezzel 
kapcsolatos megállapodást megkösse és aláírja, egyben 
utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
jelzett összeg utalásáról. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Bakonyszücsi Hölgyek Klubja támogatása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

106/2018./XII.13./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
200.000.-Ft összegű támogatást biztosít a Bakonyszücsi 
Hölgyek Klubja részére, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése tartaléka terhére. Egyben felhatalmazza a 
testület a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos 
szerződést megkösse és aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ „Erőgép és munkagépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről döntés 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/232/2018. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a beadott ajánlatokra vonatkozóan szükséges 
megállapítani azok érvényességét. Ismerteti a közbeszerzési bírálóbizottság jegyzőkönyvét és 
a bírálati lapokat. Felsorolja az érvényes ajánlatokat adó vállalkozásokat, és ajánlatuk 
értékelésre kerülő elemeit:  
1. Ajánlattevő neve: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18. 
Rész neve: Bakonyszücs (2) 
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 7715000 
2. Előteljesítés az előírt teljesítési határidőhöz képest (naptári napok száma): 35 
3. Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően 
előírt minimum 12 hónap időtartamon felül): 24 

2. Ajánlattevő neve: "Royal-Kert" Kert- és Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 8200 Veszprém, Sólyi utca 8. 
Rész neve: Bakonyszücs (2) 
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 7285000 
2. Előteljesítés az előírt teljesítési határidőhöz képest (naptári napok száma): 0 
3. Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően 
előírt minimum 12 hónap időtartamon felül): 0 

 
Kéri a képviselőket döntésük meghozatalára.  
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a 
Kbt. 27§ (5) kezdése alapján. 
 
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével 
szavazzanak a határozat elfogadásáról: 
 
Oláh Géza polgármester igen 
Fódi István képviselő igen 
Felberné Veiland Valéria képviselő igen 
Holczinger Gyula képviselő igen 
Veiland Lászlóné képviselő igen 
 
Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

107/2018./XII.13./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú felhívás alapján a 1824677953 azonosító számú projektből finanszírozott 
beszerzéshez kapcsolódó, „Erőgép és munkagépek beszerzése” tárgyú projekt kivitelezési 
munkáira kiirt közbeszerzési eljárásra a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18. )és a "Royal-Kert" Kert és 
Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 
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Veszprém, Sólyi u. 8.) vállalkozás által beadott ajánlat érvényes, és megfelel a felhívásban és a 
dokumentációban foglaltaknak. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
               
Oláh Géza polgármester ismerteti az érvényes ajánlatot tevő vállalkozások sorrendjét és a 
pontozás alakulását: 
 

 
 
Javasolja, hogy a közbeszerzési bírálóbizottság jegyzőkönyvében szereplő összeségében a 
legkedvezőbb – előteljesítést és jótálást figyelembe véve – ajánlatot adó Tempel Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát fogadja el a testület. 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján ebben az esetben is 
név szerinti szavazást kell tartani. 
 
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével 
szavazzanak a határozat elfogadásáról: 
 
Oláh Géza polgármester igen 
Fódi István képviselő igen 
Felberné Veiland Valéria képviselő igen 
Holczinger Gyula képviselő igen 
Veiland Lászlóné képviselő igen 
 
Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Oláh Géza polgármester igen 
Fódi István képviselő igen 
Felberné Veiland Valéria képviselő igen 
Holczinger Gyula képviselő igen 
Veiland Lászlóné képviselő igen 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

108/2018./XII.13./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 munkagépek beszerzése” tárgyú projekt kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési 
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevőt választja nyertes ajánlattevőnek, nettó 7.715.000.-Ft 
szerződéses összeggel. 
A második legkedvezőbb ajánlatot a "Royal-Kert" Kert - és Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tette. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
              Határidő: azonnal 
 
 
 
b./ 2019-2020. évi startmunka program 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/1968/2018. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

109/2018./XII.13./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a 2019-2020. évi járási startmunka szociális 
jellegű programon belüli támogatási kérelem benyújtását. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy pozitív 
elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges 
közbeszerzési eljárások megindítását. 
Határidő: 2018. december 31., illetve folyamatos 
Felelős : Oláh Géza polgármester 

 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 55 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


