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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/198-5/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 11. napján 16 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 
 
 
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. Beiskolázási segély Oláh Géza 
 polgármester 

  
2.  Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás Oláh Géza 

 polgármester 
 

3. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag Oláh Géza 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása polgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
 

 
  
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. 
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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 : Beiskolázási segély 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

35/2019./VII.11./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 14/A §-a alapján az óvoda és iskolakezdési 
támogatás összegét az alábbiak szerint határozza meg 2019. évben:  
- óvodások részére 8.000,- Ft/fő, 
- általános,- és középiskolások részére 11.000,- Ft/fő, 
- nappali tagozaton tanuló főiskolások és egyetemi hallgatók részére 13.000,- Ft/fő összegben. 
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők -  
A képviselő-testület a beiskolázási segély fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
 
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/1631/2019. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

36/2019./VII.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 
évi pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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3./ N a p i r e n d : Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/1619/2019. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ismét lehet pályázatot benyújtani a 
belügyminiszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pont szerinti 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. 
Bakonyszücs Önkormányzat 32 köbméter fára nyújthatna be támogatást. Javasolja a pályázat 
benyújtását, de csak 30 köbméterre, valamint az ezzel kapcsolatos önerő 32.000.-Ft+ÁFA, 
valamint a fuvar költségének biztositásását az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka 
terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

37/2019./VII.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
belügyminiszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pont szerinti 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására, 
32 köbméter kemény lombos fa beszerzésére. Az önkormányzat a támogatáson felül 32.000.- 
Ft + ÁFA összeg önrészt, valamint a fuvarköltséget biztosítja. A képviselő-testület vállalja, 
hogy az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
Az önkormányzat az ezzel kapcsolatos fedezetet a 2019. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2019. augusztus 1.  
Felelős  : Oláh Géza polgármester 
 
 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Ifjúsági szállóhoz ágyneműk vásárlása 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon az ifjúsági szállóhoz 
100.000.-Ft összegben ágyneműket. Egyre többen veszik igénybe a szállást, ezért szükség lenne 
még ágyneműre. Fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére javasolja 
biztositani. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

38/2019./VII.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft összeget biztosít az ifjúsági 
szállóhoz történő ágynemű beszerzésre az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka 
terhére. A beszerzésre a testület felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 
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b./ Önkormányzati hivatal épülete ablakok beépítése során szükséges javítások elvégzése 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy az önkormányzat által foglalkoztatottak beépítették az 
ablakokat, de kívül belül a vakolatot javítani szükséges. Javasolja, hogy az önkormányzat 
biztosítson erre a célra 100.000.-Ft-ot, hogy megbízási szerződéssel el tudja ezt a feladatot 
végeztetni. A megjelölt összeget javasolja, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
tartaléka terhére biztosítsa. 
  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

39/2019./VII.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
100.000.-Ft összeget biztosít az önkormányzati hivatal 
épülete ablakok beépítése utáni javítások elvégzésére, az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére. 
Az ezzel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére és 
aláírására a testület felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

 
 
 
Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 05 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


