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

Szám: U/185-4/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26. 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: 
- dr. Takács Ádám Attila 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.  A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása Fódi István 
      polgármester 
       
2. A 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadása Fódi István 
     polgármester 
 
3. Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat dr. Takács Ádám Attila 
    szociális alapellátás 2021. évi munkájától jegyző 
 
4. Deregulációs rendelet elfogadása dr. Takács Ádám Attila 
 jegyző 
 
5. Főépítészi megbízási szerződés módosítása dr. Takács Ádám Attila 
 jegyző 
 
6. Zártkerti pályázat árajánlatok elbírálása Fódi István 
 polgármester 
   
7. Vegyes ügyek  
 
 a./ Külterületi utak megvásárlása Fódi István  
  polgármester 
 
  

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 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 :  A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül megalkotta következő rendeletét: 
 

4/2022./V.26./Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Bakonyszücs község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. 
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. 
mellékletét képezi. 

 
 
2./  N a p i r e n d : A 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül megalkotta következő rendeletét: 
 

5/2022./V.26./Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2021. évi zárszámadása a jkv. mellékletét 
képezi. 

 
 
 
3./ N a p i r e n d : Beszámoló a család- és gyermekjóléti szolgálat szociális alapellátás 2021. 
évi munkájáról 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés az U/1211/2022. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

18/2022./V.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a család- és gyermekjóléti szolgálat szociális 
alapellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy az értékelést 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály (8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1.) részére küldje meg. 
Határidő: 2022. június 30.    
Felelős: dr. Takács Ádám Attila jegyző 
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4./ N a p i r e n d : Deregulációs rendelet elfogadása 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül megalkotta következő rendeletét: 
 

6/2022./V.26./Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az egyes önkormányzati rendeletek 
deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
 
 
5./ N a p i r e n d :  Főépítészi megbízási szerződés módosítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

19/2022./V.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Bujdosó Judit főépítész által az 
önkormányzathoz benyújtott megbízási szerződésben 
foglaltakkal egyetért, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
(A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
6./ N a p i r e n d :   
a./ Zártkerti pályázat árajánlatok elbírálása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/88/2022. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat támogatást nyert a Zártkerti 
program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő 
és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatása keretében. 
Kivitelezési feladatra kért ajánlatokat. 
 
Kivitelezésre beérkezett ajánlatok: 
-  Soós Dózer Kft. 8553 Lovászpatona, Központi Major 038/41. bruttó: 14.312.338.-Ft, 
-  Béres Tibor ev. 9444 Fertőszentmiklós, Fő tér 8. bruttó: 14.716.422.-Ft, 
-  Linea Builder Kft. 9021 Győr, Arany J. u. 28-32. bruttó: 14.646.885.-Ft. 
 
Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatot elfogadni.  Fedezetét a támogatás biztosítja. 
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Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

20/2022./V.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zártkerti program keretében a 
települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális 
háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatása keretében a kivitelezői feladatra 
érkezett ajánlatok: 
-  Soós Dózer Kft. 8553 Lovászpatona, Központi Major 038/41. bruttó: 14.312.338.-Ft, 
-  Béres Tibor ev. 9444 Fertőszentmiklós, Fő tér 8. bruttó: 14.716.422.-Ft, 
- Linea Builder Kft. 9021 Győr, Arany J. u. 28-32. bruttó: 14.646.885.-Ft  
közül a Soós Dózer Kft. ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. Fedezetét a 4444-8/2021/HERMAN. 
kódszámú pályázaton kapott támogatás biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
 
b./ Műszaki ellenőri feladatok 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/88/2022. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István elmondja, hogy a műszaki ellenőri feladatra kért és kapott ajánlatot a Nyék Soft 
Tervező Kft.-től (9023 Győr, Fehérvári út 28/A.) 175.000.-Ft + ÁFA összegben. Javasolja, 
hogy fogadják el az ajánlatot. 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

21/2022./V.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zártkerti program keretében a települések 
zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó 
települési fejlesztések támogatása című pályázat 
keretében a műszaki ellenőri feladatra érkezett ajánlatot 
- Nyék Soft Tervező Kft.-től (9023 Győr, Fehérvári 
út 28/A.) 175.000.-Ft + ÁFA  
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés 
megkötésére és aláírására. Fedezetét a 4444-
8/2021/HERMAN. kódszámú pályázaton kapott 
támogatás biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
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7./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Külterületi utak megvásárlása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/1305/2022. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megkereste az 
önkormányzatot a Csapó, Kiss & Mohos Ügyvédi Iroda a bakonyszücsi külterületi utak 
adásvételével kapcsolatban. A külterületi ingatlanok Bakonyszücsön jelenleg 
magántulajdonban vannak, ezen utak vásárlásával összefüggésben kéri a képviselő-testület 
felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az ingatlan tulajdonos jogi képviselőivel, valamint az 
állami szervekkel egyeztetéseket folytasson le. Egyúttal kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 
az ingatlanokat kettő csoportra osszák szét, aszerint, hogy mely ingatlanokat vásárolná vissza 
az önkormányzat első és másod körben.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

22/2022./V.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
bakonyszücsi külterületi utak vásárlásával 
összefüggésben a Csapó, Kiss & Mohos Ügyvédi 
Irodával, mint a tulajdonos jogi képviselőjével, valamint 
az államigazgatás szerveivel egyeztetéseket folytasson 
le, az önkormányzat nevében eljárjon és 
jognyilatkozatokat tegyen. 
A képviselő-testület a bakonyszücsi külterületi utak 
vásárlását a határozat melléklete szerinti bontásban 
kívánja megvalósítani. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 

 
b./ Belügyminisztérium útfelújítás pályázata- kivitelezésre érkezett ajánlatok elbírálása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/1330/2022. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat támogatást nyert a 
Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 3.5. 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretében. Kivitelezési feladatra kért ajánlatokat. 
 
Kivitelezésre beérkezett ajánlatok: 
-  Orosz-Útépítő Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. bruttó: 25.998.297.-Ft, 
-  Strong-Road Invest Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2. bruttó: 29.110736.-Ft, 
-  KRISPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. 8500 Pápa, Nagysallói út 4. bruttó 
38.710.0063.- Ft 
 
Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatot elfogadni.  Fedezetét a támogatás biztosítja. 
 
 



7 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

23/2022./V.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 3.5. Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása keretében a kivitelezői feladatra érkezett ajánlatok: 
-  Orosz-Útépítő Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. bruttó: 25.998.297.-Ft, 
-  Strong-Road Invest Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2. bruttó: 29.110736.-Ft, 
- KRISPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. 8500 Pápa, Nagysallói út 4. bruttó 
38.710.0063.- Ft 
közül a Orosz-Útépítő Kft. ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. Fedezetét a BMÖFT/6-
9/2021. kódszámú pályázaton kapott támogatás biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
 
 
c./ Településfejlesztési terv véleményezése 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy főépítész asszony 
megküldte a hivatal részére Bakonyszücs község településfejlesztési tervét véleményezésre. Az 
önkormányzat a településfejlesztési tervet közzé kell tennie, illetve falufórumot is kell tartani a 
témában, melynek levezetését főépítész asszony magára vállalta. Az, hogy a falufórum 
pontosan mikor kerül megtartásra még egyeztetés alatt van. 
 
 
Fódi István polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 50 
perckor bezárta. 

 
kmf. 

 
Fódi István dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 

 
 
 
 


