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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/185-2/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 23. napján 
19 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 képviselők  
 
B./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 
Távol maradt: Mezőfiné Huszár Tünde képviselő 
 
Meghívottak: Schandl Melinda HVB póttag 
  Mezőfi Antal Józsefné HVB póttag 
 
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.  Helyi Választási Bizottság póttagjainak választása   dr. Takács Ádám Attila 
      jegyző 
       
2. Bakonyszücs Község Önkormányzat 2022. évi  Fódi István 
     költségvetésének elfogadása polgármester 
       
3. Vegyes ügyek Fódi István 
  polgármester 
 
 a./ Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőri jelentésének Fódi István 
 elfogadása polgármester 
 
 
  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testület határozata: 
Bakonyszücs Község Önkormányzata 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 : Helyi Választási Bizottság póttagjainak választása 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

9/2022./II.23./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján Bakonyszücs Község Helyi Választási 
Bizottságának hiányzó póttagját az alábbiak szerint választja meg a következő helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására megválasztott Helyi 
Választási Bizottság alakuló üléséig terjedő időbeli hatállyal: 
 
Póttag  Schandl Melinda  8572 Bakonyszücs, Kossuth utca 30. szám alatti lakos 
Póttag  Mezőfi Antal Józsefné  8572 Bakonyszücs, Jókai utca 23. szám alatti lakos 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Takács Ádám Attila HVI vezető  
 
 
 
2./ N a p i r e n d : Bakonyszücs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2022./II.24./Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőri jelentésének elfogadása  
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/378/2022. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

10/2022./II.23./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja a melléklet szerinti Bakonyszücs Község 
Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési jelentését. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
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b./ Vállalkozói szerződés képviselő- testület által történő jóváhagyása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester: A Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be közterületi játszótér megvalósítására. A pályázat kötelezően csatolandó eleme a 
műszaki tervdokumentáció, melyet Stemmer Tamás egyéni vállalkozó készített, ennek költsége 
bruttó 36.000,- Ft volt. A vállalkozói szerződést 2022. január 23-án aláírta, utólagosan kéri a 
képviselő- testület jóváhagyását.  
 
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

 11/2022./II.23./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  

 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester által 
2022. január 26. napján Stemmer Tamás egyéni vállalkozó között, a Bakonyszücs 95. hrsz. 
alatti ingatlanon megvalósuló közterületi játszótér pályázat megvalósításához szükséges 
műszaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó, bruttó 36.000,- Ft összköltségű 
vállalkozási szerződést.  
A vállalkozási szerződés díját az önkormányzat a 2022. évi kötéségvetése általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
 
c./ Tájékoztatás gépeszköz átadásról 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester: A gépeszköz átadással egybekötve az önkormányzat faültetést is 
szervez. A fák előreláthatólag március 3-án megérkeznek, az gépeszköz átadás időpontja még 
egyeztetés alatt áll Dr. Kovács Zoltán képviselő úrral. A lehetséges dátumok március 10-e vagy 
17-e. 
 
 
d./ Tájékoztatás Bakonyszücsre tervezett telephelyről 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Felvetődött az önkormányzat részéről, hogy a sportcsarnok 
épületét egy vállalkozás bérbe venné és ott ipari tevékenységet folytatna. A vállalkozóval múlt 
hét során polgármester úrral személyesen is találkozott. Tájékoztatja a képviselő- testület 
tagjait, hogy megkereste Bujdosó Judit állami főépítész asszonyt a beruházással kapcsolatban, 
figyelemmel arra, is hogy a településen a helyi építési szabályzat, valamint a rendezési terv nem 
került még elfogadásra. Állásfoglalás kérésében tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a 
község központjában elhelyezkedő esetleges iparterületnek milyen jogszabályi 
követelményeknek kell megfelelnie, hogy az illeszkedjen a készülő építési szabályzatba és 
rendezési tervbe is. 
 
Felber Zoltán alpolgármester: A vállalkozó ideiglenesen Bakonykoppányon kívánja folytatni 
tevékenységét.  
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e./ Villamos hálózat bővítése 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester: A településen az önkormányzat értékesíthető építési telkekkel 
rendelkezik, azonban a terület villamos ellátása nem megoldott. A E.ON Áramhálózati Zrt. 
javaslata alapján az önkormányzatnak a beruházás 8,3 millió Ft-os költségének meghatározott 
hányadát átt kellene vállalnia, ez lehetne a földmunkák elvégzése is. Az áramot a település 
központjából vinné ki az áramszolgáltató földkábelen keresztül. Amennyiben a kivitelezés 
megvalósulna az önkormányzat 10 építési telket tudna azonnal értékesíteni, de azt 
elfogadhatatlannak tartja, hogy a kivitelezés költségét az önkormányzat fizesse az 
áramszolgáltató helyett.  
 
Ezt követően tájékoztatja a képviselő- testület tagjait, hogy a községben elhelyezendő 
tükörtáblával kapcsolatban fel fogja venni a kapcsolatot a Magyar Közút Zrt.-vel, hogy 
engedélyezzék a tábla kihelyezését.  
 
 
Fódi István polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 óra 50 
perckor bezárta. 

 
kmf. 

 
Fódi István dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 


