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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/198-6/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 8. 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 képviselők 
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
Távol maradt: Veiland Lászlóné 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. Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” Oláh Géza 
és „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” 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 : Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” és „Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartására” 
E l ő a d ó : Oláh Géza Imre polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester tájékoztatja a testületet, hogy kiírásra kerültek Magyar Falu Program 
keretében „Temető fejlesztése” és „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” 
programok. Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatok ennek keretében a 
temetőben meglévő ravatalozó bővítésére, külső, belső felújítására, valamint különböző 
eszközök beszerzésére a belterületi közterület karbantartási céljára. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

46/2019./VIII.8./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” program keretében a temetőben meglévő 
ravatalozó bővítésére, külső, belső felújítására, valamint „Eszközfejlesztés belterületi 
közterület karbantartására” program keretében különböző eszközök beszerzésére a belterületi 
közterület karbantartási céljára. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok 
benyújtására. 
Határidő: 2019. szeptember 5. 
Felelős: Oláh Géza polgármester 

  
 
 
2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Önkormányzati hivatal épülete ablakok beépítése során szükséges javítása elvégzése 
fedezetének biztosítása  
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Oláh Géza polgármester javasolja, hogy a testület módosítsa a 29/2019. (VII.11.) sz. határozatát 
és nettó 100.000.-Ft összeget biztosítson az ablakok beépítés során keletkezett javításokra, s 
további nettó 60.000.-Ft összeget biztosítson a párkányok javítására az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

47/2019./VIII.8./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 29/2019. (VII.11.) sz. határozatát, 
mely szerint nettó 100.000.-Ft-ot biztosít az  önkormányzati hivatal épülete ablakok beépítése 
utáni javítások elvégzésére, s további nettó 60.000.-Ft összeget biztosít a párkányok javítására 
az önkormányzat 2019. évi költségvetést tartaléka terhére. Az ezzel kapcsolatos szerződés 
megkötésére és aláírására felhatalmazza a testület a polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Oláh Géza polgármester   
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b./ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása. 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Horváth Mária jegyző javasolja a bizottság tagjainak Scheck Győzőné, Péterfy Lajos, Hole Lajosné, 
Felber Zsolt, Szell Mátyásné, Novák Evelin, Smal Renáta személyeket. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

48/2019./VIII.8./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a választási bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket választja: 

1. Scheck Győzőné elnök Bakonyszücs, Deák u. 10. 
2. Péterfy Lajos elnökhelyettesBakonyszücs, Petőfi u. 13. 
3. Hole Lajosné tag Bakonyszücs, Jókai u. 12. 
4. Felber Zsolt tag Bakonyszücs, Kossuth u. 14. 
5. Szell Mátyásné tag Bakonyszücs, Petőfi u. 20. 
6. Novák Evelin póttag Bakonyszücs, Petőfi u. 48. 
7. Smal Renáta póttag Bakonyszücs, Petőfi u. 22. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Mária jegyző  
 
 
c./ FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának módosítás 
E l ő a d ó : Oláh Géza polgármester 
(Előterjesztés az U/1682/2019. sz. üi. alapján) 
 
Oláh Géza polgármester elmondja, hogy a társulás által fenntartott óvodák további működésében 

az alábbi változás következik be 2019. szeptember 01-től: 

- Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Mihályháza községekben az óvoda fenntartását a 

Szombathelyi Egyház megye veszi át, 

- Egyházaskesző községben a Győri Egyházmegye veszi át, 

- Nagyacsád községben másik társulás veszi át. 

Ehhez szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. Javasolja, hogy ennek megfelelően 

fogadják el a módosítást. 

 

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

49/2019./VIII.8./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat Képviselő-testülete jelen 

határozatával úgy döntött, 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 
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Oláh Géza polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 55 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Oláh Géza Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


