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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 10. napján 16 
órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Oláh Géza polgármester, Fódi István alpolgármester, Felberné 
Veiland Valéria, Veiland Lászlóné képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt: Holczinger Gyula képviselő 
 
 
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. Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztése Oláh Géza 
  polgármester 

 
 
2. Vegyes ügyek 
 

 
 
 

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. 
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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 : Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a START munkaprogram keretében a volt iskolaépület 
felújítása nem fejeződött be, mert a tetőzet és a nyílászárók cseréje nem valósult meg. Javasolja, 
hogy ennek megvalósulása érdekben az önkormányzat nyújtson be pályázatot a VP6-19.2.1.-77-3-
17 Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiírásra a volt iskolaépület 
felújítására, hogy megfelelő turisztikai szállást tudjon az önkormányzat kialakítani. Javasolja, az 
ehhez szükséges önrészt, 4.800.000,- Ft összegben biztosítását. a 2018. évi költségvetés terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

1/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-77-3-17 
Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztése című 
pályázati kiírásra a volt iskolaépület felújítására. Az ehhez 
szükséges önrészt 4.800.000.- Ft összeget az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
2./  N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./Helyiség bérbe adása fodrászat céljára 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja megkereste egy fodrász, helyiség bérbe vétele céljából. 
Előzetes egyeztetések alapján a hivatalban lévő egy helyiség megfelelő lenne részére. Javasolja a 
bérbe adást alkalmanként 1000.-Ft összeg ellenében 2018. június végéig. Utána felülvizsgálnák. 
Ez az összeg tartalmazza a rezsiköltségeket is.  
  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

2/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe 
adja a Kossuth u. 1. szám alatt lévő ingatlan egy 
helyiségét fodrász üzlet céljára, alkalmanként 1000.-Ft 
összeg ellenében, 2018. június 30. napjáig. A testület 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
szerződés megkötésére. 
 Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 



 4 
 
 
b./ Önkormányzat által foglalkoztatott béremelése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy az önkormányzatnál adminisztratív feladatok 
ellátására megbízott személy megbízási díjának összegét nettó 25.000.-Ft/hó összegben 
határozza meg a testület, s biztosítsa ennek fedezetét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

3/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzatnál adminisztratív feladatok ellátására 
megbízott személy megbízási díjának összegét nettó 
25.000.-Ft/hó összegben határozza meg. Fedezetét az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja. A 
testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2018. január 1. napjától folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
 

c./ Hagyományőrző disznóvágás támogatása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy 2018-ban a hagyományőrző disznóvágást 100.000.-Ft 
összeggel támogassa az önkormányzat, átadott pénzeszközként a NNÖ részére, mivel azt az 
idén a nemzetiségi önkormányzat szervezi és bonyolítja. Fedezetét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére biztosítsa az önkormányzat. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

4/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
100.000.-Ft összeget biztosít – átadott pénzeszközként - 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszücs 
részére, hagyományőrző disznóvágás céljára, az 
önkormányzat 2018. évi költségvetés terhére. A testület 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
megállapodás megkötésére és aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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d./ Hagyományőrző Bakonyi Borok Napja  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy 2018-ban is rendezze meg az önkormányzat a 
Bakonyi Borok Napját, ahol minősítenék a borokat. Javasolja, hogy erre a célra az 
önkormányzat biztosítson 100.000.-Ft összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetés 
terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

5/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
évben megrendezésre kerülő Bakonyi Borok Napja 
rendezvényre 100.000.-Ft összeget biztosít, az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. A 
rendezvény szervezésére és bonyolítására a testület 
felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
e./  START munkaprogram fedezete  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a munkaprogram megvalósulásához, 
több minden kellett vásárolni, mint ami a tervben szerepelt. Továbbá szükséges még a vállalás 
szerinti bútorokat, használati cikkeket megvásárolni 1 millió forint összegben, ez az összeg 
szerepelt a tervben. A hiányzó rész 1.500.000.-Ft, amiért már vásárolt 1.237.521.-Ft 
összegben, de még várhatóan a különbözetért vásárolnia kell anyagokat 262.479.-Ft 
összegben. Javasolja, hogy ezt hagyja jóvá a testület és biztosítsa ennek fedezetét. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

6/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester 
tájékoztatóját a START munkaprogramról, mely szerint a programhoz szükséges volt 
beszerezni 1.237.521.-Ft összegben különböző anyagokat. Ennek fedezetét az önkormányzat 
2017. évi költségvetés pénzmaradványa terhére biztosítja. Biztosit továbbá 2018. évben 
további anyagok beszerzésére és munkadíjra 262.479.-Ft összeget az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére. Egyben felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos – 
szükséges – beszerzésekre, valamint a program során vállal bútorok és használati cikkek 
beszerzésére, melynek fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése pénzmaradvány 
terhére biztosítja. 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Oláh Géza polgármester  
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f./  „Soros irodák”  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy sajtó értesülések alapján Soros György 
az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező irodákat 
akar nyitni Magyarországon, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy 
felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre rendkívül veszélyes, 
hiszen veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága. Ezért javasolja, hogy Bakonyszücs 
Község Önkormányzata nyilvánítsa ki, hogy nem kíván Bakonyszücsön sem bevándorlás-
szervező irodát, sem migránstábort, egyúttal szorgalmazzák, hogy a magyar önkormányzatok 
utasítsák el a Soros György által tervezetteket és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési 
kvóta végrehajtását. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

7/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete – 
képviselve a Bakonyszücs községben élők érdekeit – 
kinyilvánítja, hogy nem kíván Bakonyszücsön sem 
bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort, egyúttal 
szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák 
el a Soros György által tervezetteket és a kötelező, felső 
korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 

 
 

g./  Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 
Társulás 2017. évi beszámolója 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/98/2018. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

8/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 
Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
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h./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/99/2018. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

9/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 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: 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 Hatósági Osztályával. 
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
 
i./ NNÖ Bakonyszüccsel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/100/2018. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

10/2018./I.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felülvizsgálta, és a módosítások alapján jóváhagyta a 
Bakonyszücs Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
valamint a Bakonyszücs Község Önkormányzata között 
létrejött együttműködési megállapodást a melléklet 
szerint. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
               Fódi István NNÖ elnök 

 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 15 
perckor bezárta. 

 
 

kmf. 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 


