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Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 137-3/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 
perckor 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 
 
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. A pénzbeli és természetbeni támogatások  Horváth Mária 

rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást jegyző 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
rendelet-alkotás 

 
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási Horváth Mária 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező jegyző 
helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014.(X.19.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 

3. Bakonyszücs Önkormányzat 2015. évi költségvetése Oláh Géza 
 polgármester 
 

4. Bakonyszücs Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terv Oláh Géza 
 polgármester 
 

5. Megállapodás ügysegédi feladatok ellátásával Oláh Géza 
kapcsolatban polgármester 
 

6. NNÖ Bakonykoppánnyal kötött együttműködési szerződés Oláh Géza 
felülvizsgálata polgármester 

 
7. Hulladékgazdálkodásal kapcsolatos beszámoló Oláh Géza 
 polgármester 
 
8. 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 : A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Fódi István képviselő: miért nem kap Bakonyszücs szociális feladatok ellátására támogatást? 
 
Horváth Mária jegyző: Bakonyszücs adóerőképességéhez igazították a szoc. támogatást, olyan magas 
az önkormányzat adóbevétele, hogy nem kap a szociális feladatok ellátására támogatást. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

1/2015./II.28./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzata Képviselő-testületének a 
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét 
képezi. 
 
 

 
2./ N a p i r e n d : A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014.(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: 
 

2/2015./II.28./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzata Képviselő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
9/2014.(X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 
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3./ N a p i r e n d : Bakonyszücs Önkormányzat 2015. évi költségvetése 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy Móricz Csabáné pápai lakossal kössön megbízási szerződést, 
hogy heti egy alkalommal a bakonyszücsi kirendeltségen dolgozik, ezzel az ő munkáját segítve. Az 
elvégzett munkáért nettó 20 eFt havi juttatást biztosítson a testület.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

7/2015./II.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzati Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásra 
megbízási szerződést Móricz Csabáné pápai lakossal  2015. 
március 1. napjától nettó 20.000,- Ft/hó összegben. 
A fenti összeget a testület az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 

 
 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

3/2015./II.28./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzata Képviselő-testületének  
Bakonyszücs Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
4./ N a p i r e n d : Bakonyszücs Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 115/2015. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

8/2015./II.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzati Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) 
bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat 2015. évre 
szóló közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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5./ N a p i r e n d : Megállapodás ügysegédi feladatok ellátásával kapcsolatban 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 264/2015. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

9/2015./II.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzati Képviselő-testülete a települési 
ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan a Veszprém 
Megyei  Kormányhivatallal kötendő megállapodás-
tervezetben foglaltakkal egyetért. A megállapodást az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
6./ N a p i r e n d : NNÖ Bakonyszüccsel kötött együttműködési szerződés felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 222/2015. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

10/2015./II.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzati Képviselő-testülete megerősíti 
a 72/2014./XI.25./ sz. határozatát, melyben elfogadta 
Bakonyszücs Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 
Bakonyszücs Község Önkormányzata között létrejött 
együttműködési megállapodást a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
               Fódi István NNÖ elnök 

 
 
 
7./ N a p i r e n d : ÉHÖT beszámoló - hulladékgazdálkodási terv 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 40/2015. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

11/2015./II.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja  
az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
Vegyes ügyek: 
a./ Bakonyszücs községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 14/2014. (XII.25.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 289/2015. sz. üi.) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy megszűnik a bakonykoppányi óvodában a főzés, ezért az 
étkeztetés zökkenőmentes biztosítására új szolgáltatóval szerződést kell kötni, melyre a BAKONY-
GASZT Zrt. (Veszprém, Radnóti tér 2.) lenne a megfelelő. 10 Ft-tal kell többet fizetni, összesen 660 
Ft lesz az ellátás. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

12/2015./II.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy 2015. március 1. 
napjától kezdődően szolgáltatási szerződést kössön a 
BAKONY-GASZT Zrt.-vel (Veszprém, Radnóti tér 2.) a 
szociális étkeztetés biztosítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 

 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

4/2015./II.28./ Bakonyszücs Önkormányzata Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzata Képviselő-testületének 
Bakonyszücs községben biztosítható személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és 
gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 
14/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
b./ A mindenkori helyi körzeti megbízott munkájának segítését célozva anyagi támogatás a VM. 
Rendőr-főkapitányság által biztosított szolgálati gépkocsi működtetési (üzemanyag) költségeihez. 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 102/2015. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

13/2015./II.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időre - 
1 évre - a mindenkori helyi körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőr munkájának segítését célozva 
a település lakossági viszonyainak tükrében 10.000,- Ft anyagi támogatást nyújt a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság által biztosított és körzeti megbízott által használt szolgálati gépkocsi 
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működtetési (üzemanyag) költségeihez. A képviselő-testület a megjelölt összeget költségvetésében az 
átadott pénzeszközök terhére fogja biztosítani. 
Utasítja a testület a tisztségviselőket, hogy a költségvetést ennek megfelelően készítsék el. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a főkapitányság a 2015. december 31-ig fel nem használt 
összeget 2016. december 31. napjáig az eredeti célnak megfelelően használja fel.  
A támogatás éves összegének egy összegben történő folyósítására a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság számlájára történő átutalással kerül sor a tárgyév március 31. napjáig.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásra irányuló megállapodás 
aláírására.  
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
Bejelentések: 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy az idei évben is március 29-én megünneplik a Hősök Napját. 
A falunap időpontjára pedig javasolja 2015. június 27-ét. 
 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

14/2015./II.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a bakonyszücsi falunap 2015. június 27-én kerül 
megrendezésre. A képviselő-testület a programok 
összeállításával megbízza a polgármestert 
Határidő: 2015. június 27. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 

 
 
 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 30 perckor 
bezárta. 

kmf. 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


