
 
 
Szám: U/116-7/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKONYSZÜCS 
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. szeptember 10. napján 17 órakor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Szám: U/116-7/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 10. napján 17 
órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Fódi István polgármester, Novák Zsolt József, Őszné Veiland 
Annamária, Mezőfiné Huszár Tünde képviselők  
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- Horváth Mária jegyző 
 

Távol maradt: Felber Zoltán alpolgármester 
 

Fódi István polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 
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. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2020-2034. évi Fódi István 
 gördülő fejlesztési terv módosítása polgármester 

 
2. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2021-2035. évi Fódi István 
 gördülő fejlesztési terve polgármester 
 
3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Fódi István 

Társulása Társulási Megállapodás módosítása polgármester 
 és egységes szerkezete 
 
4. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Horváth Mária 

Társulása által fenntartott a személyes gondoskodást jegyző 
 nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a  
 fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet  
 megalkotásának véleményezése 
 
5. Háziorvosi tevékenység Feladat-ellátási szerződés Fódi István 
 módosítása és egységes szerkezete polgármester 
 
6. Vegyes ügyek 
 
  

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 : Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv 
módosítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/2037/2020. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

55/2020./IX.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2020-2034. évre vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervének módosítását az SZ02 víziközmű-rendszer tekintetében megtárgyalta. 
 
a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés 
szerinti felújítási, pótlási tervének módosításával. 

 
b) A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő 

fejlesztési terv módosítását nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatalhoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős  : Fódi István polgármester 
 
 

2./ N a p i r e n d :  Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/2037/2020. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

56/2020./IX.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

1. Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2021-2035. időtávra szóló V21 és 
SZ02 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta. 

 
a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű 

Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő, valamint bérleti-üzemeltetési 
szerződés alapján üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti 
felújítási, pótlási tervével. 

 
b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében 

és tulajdonában lévő, valamint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltett 
víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét. 

 
c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések, 

pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori 
éves költségvetésében biztosíja. 
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2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi. 
 
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő 

fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

57/2020./IX.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatok közös 
tulajdonában lévő V21 és SZ02 számú víziközmű-rendszer(ek) 2021-2035. évekre szóló 
gördülő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja. 
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, 
hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs 
önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves 
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
 
3./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási 
Megállapodás módosítása és egységes szerkezete  
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/980/2020. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

58/2020./IX.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 
Társulási Megállapodásának 21. módosítását, valamint 
azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, 
hogy a Társulási Megállapodás törzskönyvi átvezetése 
kapcsán a technikai jellegű módosításokat saját 
hatáskörben végrehajtsa.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
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4./ N a p i r e n d :  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának véleményezése 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/980/2020. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

59/2020./IX.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Tanács 17/2020.(VIII.26.) határozatával 
jóváhagyott, a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával egyetért. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
 
 
5./ N a p i r e n d :  Háziorvosi tevékenység Feladat-ellátási szerződés módosítása és egységes 
szerkezete 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/2202/2020. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

60/2020./IX.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete a 
háziorvosi tevékenység Feladat-ellátási szerződés 
módosítását és egységes szerkezetét a melléklet szerint 
elfogadja.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
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6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Szüreti felvonulás 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy a szeptember 19-re szervezett hagyományos szüreti 
felvonulást ne tartsák meg a COVID-19 vírus terjedése miatt. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

61/2020./IX.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
tartja meg a szeptember 19-re szervezett hagyományos 
szüreti felvonulást a COVID-19 vírus terjedése miatt. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
 
b./ Idősek napja  
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja, hogy az október 3-ra szervezett hagyományos idősek napja 
rendezvényt ne tartsák meg a COVID-19 vírus terjedése miatt. Javasolja továbbá, hogy a 
rendezvény elhalasztása miatt, a nyugdíjasoknak szánt ajándékcsomag mellé osszanak ki egy 
adag ételt is, melynek költségeit a 2020. évi költségvetés terhére biztosítsák. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

62/2020./IX.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
tartja meg az október 3-ra szervezett hagyományos idősek 
napja rendezvényt a COVID-19 vírus terjedése miatt. 
Továbbá, a testület a nyugdíjasoknak szánt 
ajándékcsomag mellé egy adag étel kiosztásáról dönt, 
melynek költségeit az önkormányzat, a 2020. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
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c./ Építési telkek közművel történő ellátása 
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. Javasolja, hogy 
önkormányzat tulajdonát képező építési telkekhez építtessék ki a víz bekötés lehetőségét. 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

63/2020./IX.10./sz. Bakonyszücs Önkormányzat 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Bakonyszücs 197, 198, 199, 203, 204, 
230 és 231 hrsz.-on nyilvántartott építési telkekhez a víz 
kiépítéséről és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzéséről 
gondoskodjon. 
Az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetét az önkormányzat, 
a 2020. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
Fódi István polgármester miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 45 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Fódi István Horváth Mária 
polgármester jegyző 
 


