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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/198-3/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14. 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 alpolgármester, Felberné 
Veiland Valéria, Veiland Lászlóné képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt: Holczinger Gyula alpolgármester 
 
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. Bakonyszücs Önkormányzat 2018. évi Oláh Géza 
 költségvetés módosítása polgármester 

 
2. Bakonyszücs Önkormányzat 2018. évi Oláh Géza 

 zárszámadása polgármester 
 

3.  SzMSz módosítása                                                              Horváth Mária 
  jegyző 
 
4. Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló                           Horváth Mária 

 jegyző 
 

5. Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló Horváth Mária 
 jegyző 
  
6.  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 :  Bakonyszücs Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítása  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2019./V.21./Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a 
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.2.) 
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét 
képezi. 

 
 
 
 
2./  N a p i r e n d : Bakonyszücs Önkormányzat 2018. évi zárszámadása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2019./V.21./Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a 
2018. évi zárszámadása a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
 
3./ 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeltét: 
 

5/2019./V.21./ 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. 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 
4./  N a p i r e n d : Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló  
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/1074/2019. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

20/2019./V.14./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselőtestülete a 
gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje 
meg. 
Határidő: 2019. június 30.    
Felelős: Horváth Mária jegyző 
 
                                                                                           

5./  N a p i r e n d : Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/1389/2019. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

21/2019./V.14./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, 
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./Nemzetiségi nap költségek 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy megkereste az NNÖ elnöke, hogy a 
nemzetiségi rendezvényükre kevesebb támogatást kaptak, mint amit igényeltek és a rendezvényt 
előre kell finanszírozniuk, amit a jelenlegi pénzkészletük nem tesz jóvá. Erre a célra tehát 300.000.-
Ft visszatérítendő támogatást javasolt az NNÖ részére, az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

22/2019./V.14./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 300.000.-Ft visszatérítendő támogatást biztosít a 
Bakonyszücs Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a nemzetiségi rendezvényük 
megrendezése céljából. Ezen összeget az önkormányzat a 2019. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza 
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b./ Falunapi költségek 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előzetes számítások alapján a 
rendezvény többe fog kerülni, mint ahogy tervezték, ezért javasolja, hogy 230.000.-Ft 
összeggel magasabb összeget biztosítson az önkormányzat e célra az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

23/2019./V.14./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 10/2019. 
(I.25.) határozatát: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben is megrendezi 
a már hagyományossá vált falunapot június 15-én.  
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a falunap megrendezése céljából nyújtson be 
pályázatot a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoporthoz értékkel bíró helyi 
rendezvényre. 
A pályázat önrészéhez – önrész + egyéb költségek: étel, ital a falu egész lakossága részére – 
930.000.-Ft összeget biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a falunap megszervezésével. 
Határidő: 2019. június 15. 
Felelős: Oláh Géza 

 
 

 
c./ HungaroControl Zrt. pályázata 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a HungaroControl az idei évben 
1.500.000.-Ft összeggel támogatta az önkormányzatot a turisztikai központ nyílászáróinak 
cseréjére. Ez az összeg nem elegendő a felújításra, az eddigi ajánlat alapján, javasolja, hogy 
biztosítsanak még erre célra 480.000.-Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

24/2019./V.14./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
HungaroControl Zrt. pályázatán elnyert – szálláshely 
nyílászáróinak cseréjére - 1.500.000.-Ft összeghez, 
további 480.000.-Ft összeget biztosít az önkormányzat 
2019. évi költségvetése tartaléka terhére. Az ajánlatok 
beszerzésével kapcsolatban a testület felhatalmazza a 
polgármestert. 
Határidő: azonnal, ajánlatok beszerzése: 2019. június 30. 
Felelős Oláh Géza polgármester 
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d./ Szálláshely kerítésének felújítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a szálláshely kerítésének és kapujának javítására a 
költségvetésben szerepel 1.200.000.-Ft, de az előzetes ajánlat alapján várhatóan 420.000.-Ft-tal 
többe került. Javasolja ennek biztosítását az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka 
terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

25/2019./V.14./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szálláshely kerítésének és kapujának javítására az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő 
1.200.000.-Ft összeghez további 420.000.-Ft összeget 
biztosít - előzetes ajánlat alapján -, az önkormányzat 2019. 
évi költségvetése tartaléka terhére. Az ajánlatok 
beszerzésével kapcsolatban a testület felhatalmazza a 
polgármestert. 
Határidő: azonnal, ajánlatok beszerzése: 2019. június 30. 
Felelős Oláh Géza polgármester 

 
  
 
e./ Ablakok beépítésével kapcsolatos költségek 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a hivatalra vásárolt ablakokat 
leszállították, azokat az önkormányzatnál foglalkoztatottak be tudják szerelni. Ehhez, azonban 
különböző eszközökre és anyagokra lesz szükség pl. fűrész, csavarok, purhab. Javasolja, hogy 
erre a célra az önkormányzat biztosítson 200.000.-Ft összeget az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése tartaléka terhére.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

26/2019./V.14./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
hivatalhoz beszerzett nyílászárók beszereléséhez - 
amelyet az önkormányzatnál foglalkoztatott személyek 
szerelnek be - 200.000.-Ft összeget biztosít anyagokra 
(fűrész, csavarok, purhab stb.) az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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f./ Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-Nagytevel Óvodafenntató Társulási Megállapodás 
módosítása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/723/2019. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a jelenleg tagóvodaként működő Nagyteveli óvodát 
Nagytevel Község Önkormányzata átadja működtetésre a Nagytevel Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részére, mert több támogatást kaphat a működtetésre. Ennek következtében ki kell 
lépni Nagytevel Község Önkormányzatának az Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-Nagytevel 
Óvodafenntató Társulási Tanácsból, s módosítani kell az ezzel kapcsolatos megállapodást. 
Javasolja a melléklet szerinti megállapodás módosítást elfogadni. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

27/2019./V.14./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
melléklet szerinti Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-
Nagytevel Óvodafenntató Társulási Megállapodás 
módosítását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 

g./ A Közös Fenntartású Ugodi Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okirata módosításának és a 
Nagytevel Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának véleményezése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/1013/2019. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy az óvoda átvétele során új intézmény jön létre, melyet a 
Nagytevel Német Nemzetiségi Önkormányzat fog működtetni. Az intézmény alapításával 
kapcsolatos alapító okiratot és a székhely intézmény módosító okiratát véleményeznie kell az 
önkormányzatnak. Javasolja, hogy a melléklet szerinti alapító okiratban és módosító okiratban 
foglaltakat fogadja  el a testület.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

28/2019./V.14./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
melléklet szerinti Nagytevel Német Nemzetiségi Óvoda 
alapító okiratában és a Közös Fenntartású Ugodi Óvoda és 
Mini Bölcsőde alapító okiratának módosítása okiratban 
foglaltakkal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 20 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 


