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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/116-6/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 7. napján 16 óra 
30 perckor 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. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag Fódi István 

 vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása polgármester 
 
2. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Horváth Mária 

 rendelet-alkotás jegyző 
 
3.  Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Horváth Mária 

2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása jegyző 
 

4. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás Horváth Mária 
 jegyző 

 
5. Törvényességi felhívás helyi építési szabályzat Fódi István 

hiánya miatt polgármester 
 

6.  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 : Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra pályázat benyújtása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/1898/2020. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ismét lehet pályázatot benyújtani a 
belügyminiszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. Bakonyszücs 
Önkormányzat 42 köbméter fára nyújthat be támogatást. Javasolja a pályázat benyújtását, valamint az 
ezzel kapcsolatos önerő 1.000.-Ft+ÁFA, valamint a fuvar költségének biztositásását az önkormányzat 
2020. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

50/2020./VIII.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 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására, 42 köbméter 
kemény lombos fa beszerzésére. Az önkormányzat a támogatáson felül 1.000.- 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 2020. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2020. augusztus 31.  
Felelős  : Fódi István polgármester 
 
 

2./ N a p i r e n d : A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

5/2020./VIII.13./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 

3./ N a p i r e n d : Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta 
következő rendeletét: 
 

6/2020./VIII.13./ Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-
testület rendelete:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 2/2017.(II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendelete a jkv. mellékletét képezi. 
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4./ 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/1901/2020. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

51/2020./VIII.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 2021. 
évi pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
 
5./ N a p i r e n d : Törvényességi felhívás helyi építési szabályzat hiánya miatt 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/116/2020. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester tájékoztatja a testületet, hogy törvényességi felhívást kapott az 
önkormányzat, mely szerint nem tett eleget az önkormányzat az épített környezet alakitásáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában előirt 
jogalkotási kötelezettségének, elmulasztotta rendeletben megállapítani az Önkormányzat helyi 
építési szabályzatát. 
Szóban érdeklődött, hogy mennyiért csinálnák meg a helyi építési szabályzatot, mely egy 
bonyolult eljárási rend szerint készül, s utolsó mozzanata a rendelet elfogadása. Ennek 
tervezésére is kevés tervező van. A szóbeli ajánlat szerint hozzávetőlegesen bruttó 6 millió 
forint lenne a költsége. Sajnos az önkormányzat ezt az összeget – a költségvetése nagysága 
miatt – nem tudja vállalni. Remélhetőleg lesz erre központi támogatás, vagy intézkedés, 
javasolja addig az elhalasztását kényszerűség miatt. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

52/2020./VIII.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre 
álló anyagi források szűkössége miatt nem tudja a helyi 
építési szabályzatot elkészíttetni. Ennek elkészítését 
központi intézkedésig elhalasztja (vagy forrás 
biztositásig, vagy jogszabály által a hatáskör elvonásig). 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
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6./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Építési telkek értékesítése 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester tájékoztatja a testületet, hogy többen megkeresték azzal a szándékkal, 
hogy telket szeretnének vásárolni a településen az önkormányzattól. Véleménye szerint ki 
kellene alakítani egy egységes árat, amiért az önkormányzat értékesítené a telkeket. Javasolja 
még a beépítési kötelezettség előírását. 
 
Felber Zoltán alpolgármester javasolja, hogy 3 év beépítési kötelezettséget írjon elő az 
önkormányzat az értékesítés során. 
 
Novák Zsolt képviselő javasolja, hogy 1.000.000.-Ft összeget határozzanak meg telkenként.   
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

53/2020./VIII.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő 197, 198, 199, 203, 204, 230 és 231 
hrsz-on nyilvántartott telkek eladási árát 1.000.000.-Ft/db 
összegben meg és 3 év beépítési kötelezettséggel terhelten 
állapítja meg. Amennyiben a beépítési kötelezettség nem 
valósul meg az előirt határidőig, visszaáll az eredeti 
állapot. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
fentiek szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössön 
a megjelölt hrsz-ú telkek bármelyikére a megvásárolni 
szándékozókkal, a jelentkezők sorrendjében. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
 
b./ Magyar Falu Programban Orvosi rendelők fejlesztése - felújítására kért ajánlatok elbírálása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/1319/2020. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester ismerteti a Bakonyszücs, Kossuth u. 1. sz. alatt lévő 110/2 hrsz-ú 
orvosi rendelőre kért ajánlatokat: Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6. bruttó 13.056.622.-Ft, 
Csizmadia és Társai Kft. Pápa, Negyedik u. 62/b. bruttó 13.937.765.-Ft, Kovácsi-fal Kft. 
Pápakovácsi Fő u. 18. bruttó 14.963.103.-Ft. Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatát 
elfogadni. A beruházás fedezetét a Magyar Falu Programban Orvosi rendelők fejlesztése – 2020 
című támogatása biztosítja.  
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

54/2020./VIII.11./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszücs, Kossuth u. 1. szám alatt lévő 
110/2. hrsz-ú orvosi rendelő felújítására kért ajánlatok 
- Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6. bruttó 13.056.622.-Ft,  
- Csizmadia és Társai Kft. Pápa, Negyedik u. 62/b. bruttó 13.937.765.-Ft,  
- Kovácsi-fal Kft. Pápakovácsi Fő u. 18. bruttó 14.963.103.-Ft  
közül a Lombard-91 Kft. ajánlatát fogadja. 
Fedezetét a Magyar Falu Programban Orvosi rendelők fejlesztése – 2020 című támogatása 
biztosítja.  
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel az ezzel kapcsolatos szerződést 
meg kösse és aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
Fódi István polgármester miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 45 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Fódi István Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


