
 
 
Szám: U/64-6/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKONYSZÜCS 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. november 29. napján 16 óra 30 perckor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 

Szám: U/64-6/2021. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 29. 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: 

- dr. Reichert László aljegyző 
 
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.  2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Fódi István 
      polgármester  

 
2. 2022. évi munkaterv megtárgyalása 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 : 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/3123/2021. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

51/2021./XI.29./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a melléklet szerinti Bakonyszücs Önkormányzat 
2022. évi belső ellenőrzési tervét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
2./ N a p i r e n d : 2022. 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: 
 

52/2021./XI.29./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja Bakonyszücs Önkormányzat 2022. évi 
munkatervét a melléklet szerint. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ HungaroControl Zrt.  „Nem közhasznú szervezetnek 2020-ban nyújtott támogatás” 
keretében ifjúsági szálló kerítésének felújítására kivitelezői feladatra érkezett ajánlatok 
elbírálása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/27/2021. sz. üi alapján.) 
 
Fódi István polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2.000.000.- Ft támogatást nyert a 
HungaroControl Zrt. „Nem közhasznú szervezetnek 2020-ban nyújtott támogatás” keretében 
ifjúsági szálló kerítésének felújítására. Kivitelezési feladatra kért ajánlatokat. 
 
Kivitelezésre beérkezett ajánlatok: 
-  Lombard-91 Kft. 8500 Pápa, Második u. 6. bruttó: 2.180.204.-Ft, 
-  Kovácsi-Fal Kft. 8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20. bruttó: 2.741.720.-Ft, 
-  Csizmadia és Társai Kft. 8500 Pápa, Negyedik u. 62/B. bruttó: 2.431.387.-Ft. 
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Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

53/2021./XI.29./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a HungaroControl Zrt. „Nem közhasznú 
szervezetnek 2020-ban nyújtott támogatás” keretében ifjúsági szálló kerítésének felújítására 
kivitelezői feladatra érkezett ajánlatok: 
-  Lombard-91 Kft. 8500 Pápa, Második u. 6. bruttó: 2.180.204.-Ft, 
-  Kovácsi-Fal Kft. 8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20. bruttó: 2.741.720.-Ft, 
-  Csizmadia és Társai Kft. 8500 Pápa, Negyedik u. 62/B. bruttó: 2.431.387.-Ft 
közül a Lombard-91 Kft. ajánlatát fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. Fedezetét a HungaroControl Zrt. „HC-2020-
9831” sz. támogatási szerződésben kapott támogatás biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
b./ Német nyelvű fordítás költsége 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester elmondja, hogy a templom felújításához támogatást szeretnének kérni egy 
német cégtől. Szükség volt a hivatalos megkeresés német nyelvű fordítására, melynek költsége 
160.000.- Ft volt. Javasolja, hogy ezt az összeget, az önkormányzat 2021. éviköltségvetése tartaléka 
terhére biztosítsák. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 
következő határozatát: 
 

54/2021./XI.29./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a templom 
felújításához írt támogatást kérő levél német nyelvű 
fordításának költségét, 160.000.- Ft-ot az önkormányzat, a 
2021. éviköltségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
c./ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
E l ő a d ó : dr. Reichert László aljegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

10/2021./XII.13./ Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület rendelete: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének a 
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2021. (V.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét 
képezi. 
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d./ Nyugdíjasok karácsonyi támogatása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

55/2021./XI.29./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 13. §-a szerinti támogatást a 
nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesülők 
részére 5.000.-Ft/fő összegben állapítja meg. 
Határidő: 2021. december 24. 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 

e./ Mikulás csomag összegének meghatározása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

56/2021./XI.29./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 12. §-a szerinti támogatást a 
Bakonyszücs községben bejelentett lakóhellyel 
rendelkező 0-14 éves korú gyermekek részére 2.000.-Ft/fő 
összegben állapítja meg. 
Határidő: 2021. december 6. 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
Fódi István polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján 
zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 05 perckor. 
 

kmf. 
 
 

 
Fódi István dr. Reichert László 
polgármester aljegyző 
 


