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Önkormányzat Képviselő-testület 
8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 83-11/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 28. napján 18 órakor 
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 
 

Közös hivatal dolgozója: 
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető 
 
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. SzMSz módosítása Horváth Mária 
 jegyző 
 
2. Szoc. rendelet módosítása Horváth Mária 
 jegyző 
 
3. Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása Oláh Géza 
 (fogorvosi körzet bővítése) polgármester 
 
4. Idősek Napja Oláh Géza 
  polgármester 
 
5. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatára Horváth Mária 
  jegyző 
 
6. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Horváth Mária 
 társulási megállapodás módosítása és egységes szerkezete jegyző 
 
7. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Horváth Mária 
 szoc. intézményi térítési díja jegyző 
 
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 : SzMSz 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: 
 

10/2016./XII.15./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) 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: 
 

11/2016./XII.15./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a  
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
a jkv. mellékletét képezi. 
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3./ N a p i r e n d : Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 1013/2016. sz. üi. alapján) 
  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

63/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti feladat-ellátási 
szerződést fogászati alapellátás tekintetében, és felhatalmazza a testület a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
 
4./ N a p i r e n d : Idősek Napja határozat módosítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy egészítse ki a testület az Idősek Napjával kapcsolatos 
határozatát azzal, hogy az idén is 1.500,- Ft/fő összegű élelmiszer csomagot biztosít az életvitelszerűen 
a községben élő nyugdíjasok részére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

64/2016./XI.28./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 módosítása alapján a karácsonyi csomag támogatás összegét 
2016. évben 1.500.-Ft/fő összegben határozza meg. A nyugdíjasnap, valamint a karácsonyi csomag 
támogatás célokra az önkormányzat a 2016. évi költségvetése terhére 400.000,-Ft összeget biztosít. 
A rendezvény lebonyolítására, az élelmiszer csomag beszerzésére és átadására  a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2016. december 17. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
5./ N a p i r e n d : Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatára 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 1036/2016. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

65/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, Bakonyszücs település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskola az Ugodi Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Idegen nyelvű neve: 
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Deutsche Nationalitätenschule und Kunstschule Ugod  8564 Ugod, Petőfi Sándor u. 54. a melléklet 
szerint. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatot közölje a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Oktatási és Hatósági Osztályával. 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
6./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás 
módosítása és egységes szerkezete 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 183/2016. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

66/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása Társulási Megállapodásának 16. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az 
előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
 
 
7./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása szoc. intézményi térítési 
díja 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 183/2016. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

67/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulás Társulási Tanácsa 19/2016.(X.17.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj 
önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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Vegyes ügyek: 
a./ Konzorciumi szerződés jóváhagyása szennyvíz ügyben 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 266/2016. sz. üi. alapján) 
  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

68/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti konzorciumi 
együttműködési megállapodást a Béb központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának 
fejlesztésére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
b./ Mikulás-napi ajándékozás 
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 
2016. évi segélykerete terhére tudná biztosítani. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

69/2016./XI.28./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 
módosítása alapján 2016. évben  
a mikulás csomagot összegét 1.000,- Ft/fő összegben 
határozza meg, mely összeget az önkormányzat költségvetése 
segélykerete terhére biztosítja. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a csomagok 
kiosztásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2016. december 6. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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c./ FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulási Megállapodás módosítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 787/2016. sz. üi.) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

70/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását, valamint annak új egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
 
 
d./ 2017-2018. évi startmunka 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 1088/2016. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

71/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2017-2018. évi járási startmunka helyi 
sajátosságokra épülő start mintaprogram keretében támogatási kérelem benyújtását. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen 
szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
Határidő: 2016. november 30., illetve folyamatos 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
 
e./ Függöny és karnis vásárlás a hivatalba és a kultúrházba 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a kultúrházban és a hivatalban a függönyök elhasználódtak. 
Szükséges lenne pótlásuk.  Javasolja a testületnek a beszerzést, ha szükséges karnisokat is, az 
önkormányzat költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

72/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000,- Ft-ot biztosit függöny és karnis vásárlására 
a hivatalba és a kultúrházba az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzésről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
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f./ Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendje 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 1036/2016. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

73/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola házirendjét a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 

 
 
 
g./ Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti 
és Működési Szabályzata 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 1036/2016. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

74/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a melléklet szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 

 
 
 
h./ Önkormányzati dolgozók jutalmazása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 1 főt alkalmaz fő állásban. Munkáját 
kifogástalanul végzi, minden rábízott feladatot kiválóan végzett el, ezért javasolja, hogy a testület 
biztosítson a költségvetés tartaléka terhére nettó 20 eFt jutalom keretet jutalmazás céljára. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 

75/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka 
terhére nettó 20.000,- Ft jutalom kifizetéséhez szükséges összeget biztosít az önkormányzat dolgozója 
részére.   
Utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a jutalomkeret felhasználásáról.  
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
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i./ Medicopter Alapitvány Budapest, Rákóczi út 51. támogatása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztésa 868/2016. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

76/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000,- Ft 
támogatást nyújt a Medicopter Alapitvány (Budapest, 
Rákóczi út 51.) részére az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése tartaléka terhére.  
Utasítja a testület a polgármestert, hogy az átutalásról 
gondoskodjon. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 

 
 
j./ „Szücs Jövőjéért” Közalapítvány támogatása 
E l ő a d ó : Fódi István alpolgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István alpolgármester javasolja, hogy az alapítvány támogatását növeljék meg 600.000.-Ft 
összeggel, mert az alapítvány költségvetése nem biztosít fedezetet az ott dolgozók jutalmazására. Ezen 
összeget javasolja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsák. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

77/2016./XI.28./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés tartaléka 
terhére a „Szücs Jövőjéért” Közalapítvány támogatását megnöveli 600.000,-Ft összeggel, az 
alapítványnál alkalmazottak jutalmazására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István alpolgármester 
 
 
 
Oláh Géza polgármester a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján hatósági 
ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 19 órakor. 
 
 

kmf. 
 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
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