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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/198-9/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 18. napján 16 
órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Fódi István polgármester, Felber Zoltán alpolgármester, Novák 
Zsolt József, Őszné Veiland Annamária, Mezőfiné Huszár Tünde képviselők  
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 
 
Fódi István 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. Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése Fódi István 
 polgármester 
 

2. Szociális étkeztetés biztosítása Fódi István 
 polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
  
4. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés) Fódi István 

 polgármester 
 

 
  
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 : Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/255/2019. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

63/2019./XI.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte az általános iskolák 2020/2021. tanévre 
vonatkozó felvételi körzetéről és a pedagógiai 
szakszolgálatot ellátó intézmények működéséről szóló – 
mellékelt – előterjesztését, s azzal egyetért. 
Bakonyszücs községben hátrányos helyzetű általános 
iskolába járó gyermek nincs. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
  

 
 
2./ N a p i r e n d : Szociális étkeztetés biztosítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/1078/2019. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Sándor és Sándor Kft. felmondta a 
szociális étkezéssel kapcsolatos szerződést. Kért ajánlatokat Krasnyánszki Gábor Csót, Rákóczi 
u. 6. egyéni vállalkozó bruttó 840.-Ft/fő, az Acsády Iskola Étterem - Bakony Gaszt Zrt. Pápa, 
Erkel F. u. 39. 820.-Ft/fő, Strommer Ferencné Bakonykoppány, egyéni vállalkozó bruttó 850.-
Ft összegben adott ajánlatot szállítással együtt. 
Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatát elfogadásra. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

64/2019./XI.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkezésre – szállítással együtt - kért 
ajánlatok 
- Krasnyánszki Gábor Csót, Rákóczi u. 6. egyéni vállalkozó bruttó 840.-Ft/fő, 
- Acsády Iskola Étterem - Bakony Gaszt Zrt. Pápa, Erkel F. u. 39. 820.-Ft/fő,  
- Strommer Ferencné Bakonykoppány, egyéni vállalkozó bruttó 850.-Ft 

közül a Bakony Gaszt Zrt. ajánlatát fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására 2019. december 1. napjától határozatlan időre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
 
 
 



4 
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Bakonyszücs községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 14/2014. 
(XII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

8/2019./XI.27./Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Bakonyszücs községben biztosítható személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési 
díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 
díjáról szóló 14/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelete 
módosításáról szóló önkormányzati rendelete a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
 
b./ Géptároló szín építése 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester elmondja, hogy szükséges lenne az új traktornak és tartozékainak egy 
csak tetővel rendelkező tároló építése 6 x 5 méteres nagyságban. Ennek a hozzávetőleges 
költsége bruttó 300.000.-Ft, ami tartalmazza a fa anyagának, a fóliának, a csavaroknak, 
festéknek a költségét. Javasolja ennek megvalósítását, s fedezetének biztosítását az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

65/2019./XI.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert egy 6 x 5 méteres fedett 
tároló építésére, az önkormányzat által foglalkoztatottak 
bevonásával. Erre a célra az önkormányzat – fa anyagára, 
fóliára, festékre, csavarokra stb. – 300.000.-Ft összeget 
biztosit az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka 
terhére. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 
c./ Idősek napja  
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy az idei évben is rendezzék meg a hagyománnyá vált 
idősek napját 2019. december 21-én 16 órakor. A könyvtár kereteiben fellép Varga Veronika, 
operett dalokat ad elő. Javasolja, hogy a költségvetésben tervezett költségeket növeljék meg 
50.000.-Ft összeggel az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

66/2019./XI.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az idei 
évben 2019. december 21. napján 16 órai kezdettel 
megrendezi a hagyománnyá vált idősek napját. A 
rendezvényre a költségvetésbe tervezett költségeken felül 
az önkormányzat további 50.000.-Ft összeget biztosít, az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére. A 
testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
Határidő: 2019. december 21. 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
d./ Nyugdíjasok támogatása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy a nyugdíjasokat támogassa karácsonyra az eddigi évek 
szerinti gyakorlatnak megfelelően 1.500.-Ft/fő ajándékcsomaggal. A NNÖ hozzájárul a 
támogatáshoz 500.-Ft/fő összeggel. Javasolja, hogy a jelzett összegből tartós élelmiszerből álló 
csomagot adjanak a nyugdíjasoknak. Fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
terhére javasolja biztositani. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

67/2019./XI.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 1.500.-
Ft összegű karácsonyi csomagot – tartós élelemiszer 
formájában -biztosít minden bakonyszücsi nyugdíjas és 
nyugdíjas korú személy részére, az önkormányzat 2019. 
évi költségvetése segélykerete terhére. A 
nyugdíjjogosultságot a csomag átvételekor kell igazolni, 
az okirat bemutatásával. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a csomag beszerzésével és kiosztásával 
Határidő: 2019. december 24. 
Felelős: Fódi István polgármester 
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e./ Mikulás csomag gyermekek részére 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy az idén is valósítsák meg a 0-14 éves korú gyermekek 
ajándékozását, s a gyermekek kapjanak 1.000,- Ft/fő értékű csomagot, mely összeget az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése segélykerete terhére biztosítsa. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

68/2019./XI.18./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 alapján 2019. évben a mikulás csomagok összegét 1.000,- Ft/fő 
összegben határozza meg, mely összeget a 2019. évi költségvetése segélykerete terhére biztosítja. 
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a csomagok kiosztásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2019. december 6. 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
 
f/ Diszpolgári cím és emlékérem adományozása 
E l ő a d ó : Felber Zoltán alpolgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Felber Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a Bakonyszücsi Daganatos Betegek Lelki 
Rehabilitációs Otthona néhai vezetőjének dr. Bakos-Tót Márta részére posztumusz diszpolgári 
címet adományozzon az önkormányzat, hiszen nagyon sokat tett a beteg gyermekekért, 
családjukért, s azért, hogy Bakonyszücs községet megismerje az ország. 
Javasolja még, hogy a Bakonyszücsi Hölgyek Klubja kapja meg a Bakonyszücs Községért 
Emlékéremet. A klub nagyon sokat tett a község kulturális életéért. Szinte nem volt nélkülük 
rendezvény, ahol vállalták az általuk készített műsorokkal a fellépést.  Legyen ez a díj ösztönző a 
fiatalok részére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

69/2019./XI.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a diszpolgári cím, valamint Bakonyszücs 
Községért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2007. (VI.5.) rendelet 
alapján az alábbi döntést hozza: 

- Bakonyszücs Község Díszpolgára (posztumusz) címet adományozza a néhai dr. Bakos-
Tóth Márta a Bakonyszücsi Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona volt 
vezetőjének, 

- Bakonyszücs Községért Emlékérmet adományoz a Bakonyszücsi Hölgyek Klubja részére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az adományozott címekkel kapcsolatos feladatokra, 
valamint az ezzel kapcsolatos ünnepség megszervezésére. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Fódi István polgármester 
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g/ 2020. évi munkaterv megtárgyalása  
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

70/2019./XI.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja Bakonyszücs Önkormányzat 2020. évi 
munkatervét a melléklet szerint. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
h./ 2020-2021. évi startmunka program 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/2299/2019. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

71/2019./XI.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a 2020-2021. évi járási startmunka szociális 
jellegű programon belüli támogatási kérelem benyújtását. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy pozitív 
elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges 
közbeszerzési eljárások megindítását. 
Határidő: 2019. december 31., illetve folyamatos 
Felelős : Fódi István polgármester 

 
 
 
Fódi István polgármester a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 16 óra 15 perckor. 
 
 

kmf. 
 
Fódi István Horváth Mária 
polgármester jegyző 
  
 


