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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/198-7/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 9. 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. Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása Horváth Mária 
 jegyző 
 

2. A szociális tűzifa támogatás helyi                                                  Horváth Mária 
szabályairól rendelet-alkotás                                                          jegyző 

  
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 : Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy Novák Evelin összeférhetetlenség miatt nem töltheti be 
a bizottsági póttagságot. Javasolja új tagként Oláhné Felber Mária Borbála Bakonyszücs, 
Kossuth u. 10. sz. alatti lakost. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

50/2019./IX.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a választási bizottság póttagjának az alábbi 
személyt választja: 

- Oláhné Felber Mária Borbála Bakonyszücs, Kossuth u. 10. 
Fentiek alapján a választási bizottság összetétele az alábbi: 

1. Scheck Győzőné elnök Bakonyszücs, Deák u. 10. 
2. Péterfy Lajos elnökhelyettesBakonyszücs, Petőfi u. 13. 
3. Hole Lajosné tag Bakonyszücs, Jókai u. 12. 
4. Felber Zsolt tag Bakonyszücs, Kossuth u. 14. 
5. Szell Mátyásné tag Bakonyszücs, Petőfi u. 20. 
6. Oláhné Felber Mária Borbála póttag Bakonyszücs, Kossuth u. 10. 
7. Smal Renáta póttag Bakonyszücs, Petőfi u. 22. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Mária jegyző 

  
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 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 rendeletét: 
 

6/2019./IX.23./ Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 
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3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Ingatlan értékesítése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy megkereste az önkormányzatot a Bakonyszücsi 
Rákos-ér Vadásztársaság, hogy szeretne vadászház céljára vásárolni egy telket, a 229 hrsz. 1850 
négyzetméter ingatlant 500.000.-Ft összegért. Javasolja, hogy az önkormányzat a jelezett 
összegért értékesítse az ingatlan a vadásztársaság részére. Az ebből keletkező bevétellel az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhét növeljék. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

51/2019./IX.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete el kívánja adni az önkormányzat tulajdonát 
képező Bakonyszücs, 229 hrsz-ú beépítetlen 1850 négyzetméter nagyságú ingatlan a 
Bakonyszücsi Rákos-ér Vadásztársaság 8572 Bakonyszücs, Petőfi u. 9. (adószáma: 18928327-
2-19, cégjegyzék szám: 0018928327, képviseli: Mádl Antal elnök 9317 Szany, Radnóti M. u. 
8.) részére 500.000.-Ft összeg ellenében. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére, valamint 
a terület kiméretésére. 
A kimérés költségét az önkormányzat a 2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja, az 
ügyvédi és egyéb bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
Jelzett bevétel az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartalékát növeli. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
b./ Szüreti felvonulás 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy hagyomány a szüreti felvonulás a faluban, melyet 
mindig az önkormányzat szervezett meg. Javasolja, hogy ebben az évben is szervezzék meg, 
szeptember 21-én, s biztosítsanak erre a célra 300.000.-Ft összeget az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

52/2019./IX.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 
évben is megszervezi a hagyományos szüreti felvonulást, 
melyre 300.000.-Ft összeget biztosít az önkormányzat 
2019. évi költségvetése terhére. 
A szervezéssel kapcsolatos feladatokra felhatalmazza a 
testület a polgármestert. 
Határidő: 2019. szeptember 21. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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c./ Ifjúsági szálló nyílászáró cseréire kért ajánlatok elbírálása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, az ifjúsági szállóra kért ajánlatokról, külön kért a 
nyílászárókra, külön a beépítésre, melyeket ismertet. Nyílászáróra: Hudisa Group Kft. 1152 
Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. bruttó 1.436.331.-Ft, SLODoor Team Kft. 1136 Budapest Tátra u. 
5/A bruttó 1.278.343.-Ft, Kator Team Plusz Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 85. bruttó 1.525.803.-Ft. 
Beépítésre Master-x Kft. 9532 Külsővat Rákóczi u. 27. bruttó 700.000.-Ft, Balla Sándor ev. 8511 
Pápa, Borsosgyőri ui. 42. 910.500.-Ft, Ventana Szociális Szövetkezet 8469Kamond, Kossuth u. 28. 
bruttó 829.000.-Ft. Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatokat elfogadásra, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére javasolja biztositani. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

53/2019./IX.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az ifjúsági szálló nyílászáróinak cseréjére és 
beépítésére kért ajánlatok: 
nyílászáróra: 
- Hudisa Group Kft. 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. bruttó 1.436.331.-Ft,  
- SLODoor Team Kft. 1136 Budapest Tátra u. 5/A bruttó 1.278.343.-Ft,  
- Kator Team Plusz Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 85. bruttó 1.525.803.-Ft 
beépítésre:  
-Master-x Kft. 9532 Külsővat Rákóczi u. 27. bruttó 700.000.-Ft, 
- Balla Sándor ev. 8511 Pápa, Borsosgyőri ui. 42. 910.500.-Ft,  
-Ventana Szociális Szövetkezet 8469Kamond, Kossuth u. 28. bruttó 829.000.-Ft 
közül a nyílászárók gyártására a SLODoor Team Kft., beépítésre pedig a Master-x Kft. ajánlatát 
fogadja el. 
Fentiek fedezetét az önkormányzat a 2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. A testület 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
d./ Könyvtár támogatás terhére történő beszerzés 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a könyvtár célra kapott támogatás terhére javasolja 2 db 
BRFIMO összecsukható 3 X 6 méteres pavilon és 1 db sörpadgarnitúra beszerzését. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

54/2019./IX.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvtár 
támogatás terhére 2 db BRFIMO összecsukható 3 X 6 méteres pavilont és 1 db sörpadgarnitúrát 
vásároljon. Egyben a testület vállalja az ezzel kapcsolatos szállítási költséget 13.000.-Ft összegben, 
az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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e./ Javítások elvégzése a hivatal melléképületénél, a tájháznál, és a tornacsarnoknál 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy a hivatal melléképületének és a tájház vakolat javítását 
végezzék el, nettó 280.000,- Ft összegben, valamint a tornacsarnok és ifjúsági szálló 
villanyvezetékek javítását 320.000,- Ft összegben. Ezen munkálatokat az önkormányzat 2019. 
évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsák. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

55/2019./IX.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete nettó 280.000,- Ft összeget biztosít a hivatal 
melléképületének és a tájház vakolatának javítására, valamint 320.000,- Ft összeget biztosít a 
tornacsarnok és az ifjúsági szálló villanyvezetékeinek javítására, az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése tartaléka terhére. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
megbízási, illetőleg vállalkozói szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
f./ Traktor megvásárlása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy ez volt az utolsó ciklusa polgármesterként, nem indul 
sem polgármesternek, sem képviselőnek. Szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonát 
képező 0 értéken nyilvántartott MAHINDRA254 traktort. Piaci áron szeretné megvásárolni 
900.000.-Ft összeg ellenében. A befolyt összeggel az önkormányzat 2019. évi tartalékát 
növelné az önkormányzat. 
 
Fódi István alpolgármester megkérdeni, hogy felértékeltette-e a polgármester a járművet. 
 
Oláh Géza polgármester válaszában elmondja, hogy nem értékeltette fel, de az állapota 
működőképes, s a kora alapján megnézte az interneten a hasonló korú gépjárműveket, azoknak 
hasonló volt az ára, és a könyv szerinti értéke már 0. 
 
Oláh Géza polgármester bejelentette, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

56/2019./IX.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete el kívánja adni MAHINDRA254 traktor Oláh 
Géza Bakonyszücs, Kossuth u. 10. szám alatti lakos részére 900.000.-Ft összeg ellenében. A 
testület felhatalmazza az alpolgármesterek közül Holczinger Gyulát, hogy  nevezettel az adás-
vételi szerződést megkösse, s az önkormányzat képviseletében azt aláírja. 
Az értékesítésből származó bevételt az önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételét növeli. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Holczinger Gyula alpolgármester 
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Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 25 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 


