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

Szám: U/64-2/2021. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 20. 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. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás Horváth Mária 

  jegyző 
 
2. Óvodai és iskolakezdési támogatás Fódi István 

 polgármester 
 
3. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag Fódi István 

vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása polgármester 
 
4. Idősek napja Fódi István 

 polgármester 
 

5. 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 : Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés az U/2226/2021. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

32/2021./VII.20./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 2022. 
évi pályázati fordulójához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
2./ N a p i r e n d : Óvodai és iskolakezdési támogatás 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy az óvodások részére 10.000.-Ft, általános iskolások 
és középiskolások részére 15.000.-Ft, főiskolások, egyetemisták részére 20.000.-Ft óvoda és 
iskolakezdési támogatást nyújtson a testület. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

33/2021./VII.20./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 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 11 §-a alapján az óvoda és iskolakezdési 
támogatás összegét az alábbiak szerint határozza meg 2021. évben: 
- óvodások részére 10.000.-Ft, 
- általános iskolások és középiskolások részére 15.000.-Ft, 
- főiskolások, egyetemisták részére 20.000.-Ft. 
A támogatásokat a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők 
- 2021. augusztus 5-től 2021. augusztus 31-ig. 
A képviselő-testület az óvodai és iskolakezdési támogatás fedezetét az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fódi István 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 : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/2218/2021. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ismét lehet pályázatot benyújtani a 
belügyminiszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pont 
szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatására. Javasolja a pályázat benyújtását, valamint az ezzel kapcsolatos önerő 1.000.-
Ft/erdei köbméter +ÁFA, valamint a fuvar költségének biztosítását az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

34/2021./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
– a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 
I. 2.2.1.  pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatására, 34 köbméter kemény lombos fa beszerzésére. Az önkormányzat a 
támogatáson felül 1.000.-Ft/erdei köbméter +ÁFA 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 2021. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a testület a polgármestert, hogy a támogatás 
benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2021. augusztus 31.  
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
4./ N a p i r e n d : 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 2021. október 2-án. A vacsora és a fellépés költségeit az önkormányzat, a 2021. 
évi költségvetése terhére biztosítsa. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

35/2021./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az idei évben 2021. október 2. napján megrendezi a 
hagyománnyá vált idősek napját. A rendezvényre (vacsora 
és fellépési díjak, stb.) az önkormányzat 400.000.-Ft 
összeget biztosít, az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése terhére. A testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
Határidő: 2021. október 2. 
Felelős: Fódi István polgármester 
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5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésével kapcsolatos döntések 
(plusz támogatások felhasználása) 
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

36/2021./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az „Önkormányzati hivatal 
működésének támogatása” jogcímen – a 2021. évi kiegészítő felmérésben megállapított – 
póttámogatás - 268.426.-Ft, felhasználását az alábbiak szerint:  

31.276,-Ft kiegészítő támogatás a következő önkormányzatoknak került megállapításra: 

Bakonyszücs:     8.002,-Ft 
Béb:      7.873,-Ft 
Nagytevel:   15.401,-Ft 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy Nagytevel Község Önkormányzatával, 
Bakonyszücs Község Önkormányzatával és Béb Község Önkormányzatával a módosított 
összegeknek megfelelő összegű bérleti szerződést kössön az ügyfélfogadási helyek bérlésére. 

Nagytevel Község Önkormányzata esetében 2.987.454,- Ft összegben, Béb Község 
Önkormányzata esetében 1.467.076,- Ft összegben, Bakonyszücs Község Önkormányzata 
esetében 1.547.675,- Ft összegben. 

A Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyének költségvetésének - egyéb szolgáltatások 
előirányzatát megnöveli 160.755,-Ft összeggel (Béb Község Önkormányzata tekintetében 
16.531,-Ft összeggel, Bakonykoppány Község Önkormányzata esetében 13.310,-Ft összeggel, 
Nagytevel Község Önkormányzata esetében 33.671,-Ft összeggel, Bakonyszücs Község 
Önkormányzata esetében 17.443,-Ft összeggel, Ugod Község Önkormányzata tekintetében 
79.800,-Ft összeggel). 

A Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének költségvetésének egyéb szolgáltatások 
előirányzatát megnöveli 76.395,-Ft összeggel (Lovászpatona Község Önkormányzat 
tekintetében 71.898.-Ft összeggel, Bakonyság Község Önkormányzat tekintetében pedig 
4.497.-Ft). 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

37/2021./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Önkormányzati hivatal 
működésének támogatása” jogcímen kapott 10.072.213,-Ft kiegészítést az Ugodi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetése tartalmazza.  

Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok az alábbiak szerint 
viselik a közös hivatal 2021. évi költségvetéséhez az önkormányzati hozzájárulásokat, 
figyelembe véve a plusz működési jogcímen kapott támogatást:  

- Ugod Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 1.432.939,- Ft, 
- Nagytevel Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- forint, 
- Béb Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- forint, 
- Bakonyszücs Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- Ft,  
- Bakonykoppány Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 239.005,- Ft. 
- Bakonyság Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- Ft. 
- Lovászpatona Község Önkormányzat esetében a hozzájárulás összege 0,- Ft. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy Nagytevel Község Önkormányzatával, 
Bakonyszücs Község Önkormányzatával és Béb Község Önkormányzatával bérleti szerződést 
kössön az ügyfélfogadási helyek bérlésére. 

Nagytevel Község Önkormányzata esetében 2.972.053,- Ft összegben, Béb Község 
Önkormányzata esetében 1.459.203,- Ft összegben, Bakonyszücs Község Önkormányzata 
esetében 1.539.673,- Ft összegben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
              Horváth Mária jegyző 
 
b./ Szüreti felvonulás 
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 
szüreti felvonulást 2021. szeptember 25-én. Az ezzel kapcsolatos költségekre 200.000.-Ft 
összeg biztosítását javasolja az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére, az egész falu 
lakossága részére ételre, italra, műsorra.   
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

38/2021./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a hagyománnyá vált szüreti felvonulást 2021. szeptember 
25. napján kívánja megrendezni. Az ezzel kapcsolatos 
költségekre (étel, ital, műsor) 200.000.-Ft összeget 
biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. 
Határidő: 2021. szeptember 25. 
Felelős  : Fódi István polgármester 
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c./ Bakonyalja Lovas klub támogatása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy a 40.000.-Ft összeggel támogassák a klubot, az 
önkormányzat 2021. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

39/2021./VII.20./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 40.000.-
Ft összeggel támogatja a Bakonyalja Lovas klubot 
(székhelye: Csót), mely összeget az önkormányzat a 2021. 
évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ezzel kapcsolatos támogatási szerződés 
megkötéséről és a támogatási összeg utalásáról. 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős  : Fódi István polgármester 
 

 
 
Fódi István polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 05 
perckor bezárta. 

 
kmf. 

 
 
 
Fódi István Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


