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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: 107-10/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 9. napján 17 
órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Oláh Géza polgármester, Fódi István, Felberné Veiland Valéria,  
Veiland Lászlóné képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt: Holczinger Gyula alpolgármester 
 
Közös hivatal dolgozója: 
- Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető 
 
Oláh Géza polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 
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. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Horváth Mária 
 társulási megállapodás módosítása és egységes szerkezete, jegyző 

szoc. intézményi térítési díja 
 
2. FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Oláh Géza 

Társulási Megállapodás módosítása polgármester 
 
3. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés) Oláh Géza 
 Polgármester 
 
4. Vegyes ügyek 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási 
megállapodás módosítása és egységes szerkezete, szoc. intézményi térítési díja 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a 379/2017. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

72/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
Társulási Megállapodásának 17. módosítását, valamint 
azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

73/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Tanácsa 11/2017. (X. 12.) határozatával 
jóváhagyott intézményi térítési díj, 12/2017. (X. 12.) 
határozat szerint önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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2./ N a p i r e n d : FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulási Megállapodás 
módosítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a 1026/2017. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

74/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete jelen 
határozatával úgy dönt, hogy 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 

 
 
Vegyes ügyek: 
a./ NKA pályázatához plusz támogatás biztosítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be történelmi 
emlékhely látogatására, a falu lakosságával. Ópusztaszert szeretnék meglátogatni a jövő év 
május 4-én. Javasolja, hogy az önkormányzat járuljon még ehhez hozzá 140.000.-Ft összeggel 
az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére. A jövő évi költségvetésben is a 
tartalékban szerepeltetik a megjelölt összeget. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

75/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 5. napjára tervezett történelmi 
emlékhely megtekintése – Ópusztaszerre – programhoz 150.000.-Ft összeget biztosít az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére. Ezen összeget az önkormányzat csak 
abban az esetben biztosítja, ha támogatást nyer erre a célra az önkormányzat a benyújtott 
EMMI pályázaton. Az ezzel kapcsolatos szervezésre a testület felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2018. május 5. 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
 
b./ Start munkaprogram támogatása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a program nem biztosit - a volt iskola épület 
felújításánál – minden szükséges költséget. Az épület folyosójának mennyezete leszakadt, 
javítani kellene. Előtető is szükséges a bejáratokhoz, valamint terasz kiépítése. Ezeket 
javasolja, hogy az önkormányzat finanszírozza a 2017. évi költségvetése tartaléka terhére. 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

76/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 1.000.000.-Ft összeget biztosít a Start 
munkaprogram keretében felújításra kerülő volt iskola épület felújításához: a folyosói 
mennyezet javításával, az előtető kialakításával, a terasz kialakításával kapcsolatos 
anyagköltségekre. A testület a megjelölt összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felújítással 
kapcsolatos anyagok beszerzésére és a felhasználással kapcsolatos feladatok végrehajtására. 
Határidő: 2018. december 15. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
c./ Takarítói feladatok a hivatalban 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés)  
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy jelenleg nem tudja megoldani várhatóan 2018. 
február 15-ig a hivatalban a takarítói feladatokat. Javasolja, hogy az önkormányzat 2017. 
november 15. napjától megbízási szerződéssel alkalmazzon egy személyt erre a feladatra havi 
nettó 20.000.-Ft összegért. Ezen összeget az önkormányzat a 2017. évi költségvetése tartaléka 
terhére tudja biztosítani.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

77/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2017. 
november 15. napjától várhatóan 2018. február 15. napjáig megbízási szerződéssel 
alkalmazzon egy személyt a hivatalban jelentkező takarítói feladatok ellátására havi nettó 
20.000.-Ft összegért. Az ezzel kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzat a 2017. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. november 15-től 2018. február 15. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
d./  Információátadási szabályzat 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

78/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a melléklet szerinti Információátadási 
szabályzatot.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Mária jegyző 
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e./  Önkormányzati telkek közművel történő ellátása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy új szabályozás következtében ingyenes 
a telekhatárhoz a gáz kiépítése. Javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező telkekhez 
– amennyiben ingyenes – építessék ki a gáz bekötés lehetőségét. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

79/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező Bakonyszücs 197, 198, 199, 203, 204, 205, 229, 230, 231 
hrsz-ú ingatlanokhoz gondoskodjon a gázcsonk kiépítéséről, amennyiben az ingyenes. 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
f./ Segély keret növelése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy az önkormányzat költségvetésében biztosított segély 
keretet növelje meg a testület a tartalék terhére, s legyen ez évben 300.000.-Ft.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

80/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:   

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésben 
segélyre biztosított keretet 300.000.-Ft összegben határozza meg, melyet a költségvetés 
tartaléka terhére biztosit. Ezen összeg felhasználására a testület felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2017. évben folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
g./ Kazán beszerzése a német nemzetiségi irodába 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy szerezzen be az önkormányzat egy darab új kazánt az 
önkormányzat tulajdonát képező Bakonyszücs, Kossuth u. 1. sz. alatti ingatlan Német 
Nemzetiségi Önkormányzat irodájába, mivel az ott lévő kazán elromlott és nem javítható. 
Erre a célra maximum 350.000 forintot javasol biztosítani az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

81/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:   
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
maximum bruttó 350.000 forint összeget biztosít az 
önkormányzat tulajdonát képező Bakonyszücs, Kossuth 
u. 1. sz. alatti ingatlan Német Nemzetiségi 
Önkormányzat irodájában lévő kazán cseréjére. Ezen 
összeget az önkormányzat a 2017. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos beszerzésre a helyi 
szabályzatnak megfelelően. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
h./ Karbantartási és javítási feladatok 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy a tájháznál, a hivatal mellék épületénél és garázsnál 
felmerült szükséges karbantartási és javítási feladatokat elvégeztethesse megbízási szerződés 
alapján 300.000 forint és járulékai összeg erejéig a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

82/2017./XI.9./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:   
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazz a polgármestert, hogy a tájháznál, a hivatal 
mellék épületénél és garázsnál felmerült szükséges 
karbantartási és javítási feladatokat elvégeztesse, 
megbízási szerződés alapján, maximum 300.000 forint 
és járulékai összeg erejéig a 2017. évi költségvetés 
tartaléka terhére. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
Oláh Géza polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 40 perckor. 
 
 

kmf. 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 
 


