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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 

Szám: U/64-1/2021. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 22. napján 17 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. Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti időszakról Fódi István 

(Polgármesteri döntések) polgármester 
 
2. Szociális étkeztetés szakmai programja Fódi István 

 polgármester 
 
3. 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 : Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti időszakról (Polgármesteri döntések) 
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: 
 

24/2021./VI.22./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
elfogadja a melléklet szerinti polgármesteri tájékoztatót a 
veszélyhelyzet alatt keletkezett döntésekről. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Fódi István polgármester 

 
2./ N a p i r e n d :  Szociális étkeztetés szakmai programja 
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: 
 

25/2021./VI.22./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Bakonyszücs szociális étkeztetés szakmai programját a 
melléklet szerint elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős  : Fódi István polgármester 

 
 
3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Bakonyszücs, Petőfi u. 59. szám alatt lévő ingatlanon az életveszély elhárítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester elmondja, hogy a fenti szám alatt lévő, többségében önkormányzati 
tulajdonú ingatlan kéménye életveszélyes állapotba került. Meg kellene javítani. 
 
Felber Zoltán alpolgármester inkább a bontást javasolja, kevesebb költséget jelent. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

26/2021./VI.22./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
Bakonyszücs, Petőfi u. 59. szám alatt lévő ingatlan 
kéményének bontásáról, hogy ezzel elháruljon az 
életveszély. Az ezzel kapcsolatos költségeket az 
önkormányzat 2021. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
Határidő: azonnal  
Felelős  : Fódi István polgármester 
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b./ Díszpolgári cím és „Bakonyszücs Községért Emlékérme” adományozása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy a községben élő József Attila díjas költő, Babics Imre 
részére adományozzon a képviselő-testület díszpolgári címet, valamint Bakonyszücs Községért 
Emlékérem alapításáról és adományázásának rendjéről szóló 10/2007. (VI.5.) rendelet alapján 
„Bakonyszücs Községért Emlékérme” kitüntetést. Babics Imre Budapesten született 1961. 06. 14. 
napján. Bakonyszücsön 1999. év óta él családjával. Költészetével hozzájárult a község kulturális 
értékeinek növeléséhez, valamint országos ismertségével Bakonyszücs település jó hírnevét is 
öregbítette. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

27/2021./VI.22./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete díszpolgári 
címet, valamint Bakonyszücs Községért Emlékérem 
alapításáról és adományázásának rendjéről szóló 10/2007. 
(VI.5.) rendelet alapján „Bakonyszücs Községért 
Emlékérme” kitüntetést adományoz Babics Imre (sz.: 
Budapest, 1961. 06. 14. an.: Vakán Julianna) Bakonyszücs 
Kossuth u. 17. szám alatti lakos részére, mivel költészetével 
hozzájárult a község kulturális értékeinek növeléséhez, 
valamint országos ismertségével Bakonyszücs település jó 
hírnevét is öregbítette. 
Határidő: azonnal  
Felelős  : Fódi István polgármester 

 
 
 
c./ Az önkormányzat tulajdonát képező sátor használatba térítésmentes használatba adása a Szücs 
Jövőjéért Közalapítvány részére 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező sátrat az 
önkormányzat adja használatba, térítésmentesen a Szücs Jövőjéért Közalapítvány részére. Gondot 
jelentett a bérbeadás során a sátor szerelése. Ezt az alapítvány rugalmasabban meg tudja oldani. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

28/2021./VI.22./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
térítésmentesen használatba adja a rendezvénysátrát a Szücs 
 Jövőjéért Közalapítvány részére határozatlan időre, 2021. 
06. 23. napjától.  A használat során esetlegesen keletkező 
javításokat az átadást követően az alapítványnak kötelessége 
saját költségén elvégezni. A használatra korlátozásokat nem 
állapít meg a képviselő-testület. 
Határidő: azonnal  
Felelős  : Fódi István polgármester 
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Fódi István polgármester tájékoztatja még a testületet az idei évi falunapról, melyet közösen 
tart meg az önkormányzat a Bakonyszücsi Hölgy Klubbal. 
 
 
d./ Hatósági ügy lefolytatásával kapcsolatban zárt ülés 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. 
§ (2) bekezdése a) pontja alapján tartson zárt ülést. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

29/2021./VI.22./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester javaslatát, s zárt 
ülést tart a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
 
Fódi István polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 45 perckor. 
 

 
kmf. 

 
Fódi István Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


