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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/185-6/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 4. 
napján 16 óra 15 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, Mezőfiné Huszár Tünde képviselők  
 
B./ Távol maradt: Őszné Veiland Annamária képviselő 
 
c./ Tanácskozási joggal megjelent: 

- dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 
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. E.ON Hálózati csatlakozási szerződés Fódi István 
   polgármester 
   
2. BM útfelújítás pályázat-műszaki ellenőr megbízása Fódi István   
  polgármester 
 
3. Vegyes ügyek 
 
 a./ Szüreti felvonulás  Fódi István 
   polgármester 
 
 b./ Idősek napja  Fódi István  
  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 :  E.ON Hálózati csatlakozási szerződés 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/1627/2022. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester: Az önkormányzat képviseletében ez év június elején megkereste az 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. veszprémi igazgatóságán Balogh Attilánét a jegyző 
úrral a településen tervezett Deák Ferenc utca és Jókai Mór utca villamos hálózatbővítésével 
kapcsolatban. Azt sikerült elérni, hogy az önkormányzatnak a hálózati csatlakozási díjat kettő 
részletben kelljen megfizetnie a szolgáltató felé. A kettő részlet fizetése 1/3-ad és 2/3-ad 
arányban történne, az 1/3-ad árat kellene az önkormányzatnak idén augusztus 12-ig kifizetni az 
E.ON felé, a fennmaradó 2/3-ad részt jövő év áprilisáig kell rendezni. Az első részlet során 
fizetendő részlet 3.257.550,- Ft, a második részélet során fizetendő 5.080.000,- Ft, 
mindösszesen 8.337.500,- Ft. A szolgáltató a hálózati csatlakozási szerződésben a 
rendelkezésre állási időt 2024. június 30. napjában határozta meg. 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

34/2022./VIII.4./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
1.Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt arra vonatkozóan, hogy a Bakonyszücs, 
Deák Ferenc utca és Jókai Mór utca villamos hálózatának 
bővítésével kapcsolatban az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózat Zrt. árajánlatát megismerte, és azzal egyet 
ért.  
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
hálózati csatlakozási szerződés aláírására.  
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a csatlakozási díj első részletének 
határidőben történő megfizetéséről az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. felé.   
4. A 3.257.550,- Ft hálózati csatlakozási díj első részletét 
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
Felber Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat a vadásztársaságtól 
vásárolhatna esetleg telkeket.  
 
 
2./ N a p i r e n d :  BM útfelújítás pályázat-műszaki ellenőr megbízása  
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/1330/2022. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester: Elmondja, hogy a BM-es útfelújítás pályázattal kapcsolatban kért 
árajánlatot műszaki ellenőri tevékenység ellátására. Az árajánlat a Bakonyszücs, Deák Ferenc 
utca és Jókai Mór utca útfelújításához tartozó műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozik, az 
árajánlat összege 260.000,- Ft + 0% ÁFA.  
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Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

35/2022./VIII.4./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
1. Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt arra vonatkozóan, hogy a Mitosz Bt.-től 
kapott, a Bakonyszücs, Deák Ferenc utca és Jókai Mór 
utca útfelújításának műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására irányuló 260.000,- Ft + 0% ÁFA összegű 
árajánlatot elfogadja.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására.  
3. Az önkormányzat a műszaki ellenőr 260.000,- Ft + 0% 
ÁFA vállalkozói díját a 2022. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
Fódi István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az útfelújítást érintően 
a kivitelező Orosz- Útépítő Kft. részszámlát állított ki 12.999.148,- Ft összegben, melynek 
szerződés szerinti kifizetési határideje a részszámla kiállítását követő 8 nap, azaz 2022. 
augusztus 12. napja. A részszámlán feltüntetett összeget az önkormányzat határidőn belül 
fizetni fogja, erre vonatkozóan képviselő-testületi felhatalmazás nem szükséges, a kifizetés a 
szerződés szerint fog történni. 
 
 
3./ 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 az idei évben is rendezzék meg a hagyománnyá vált 
szüreti felvonulást 2022. szeptember 24-én. Az ezzel kapcsolatos költségekre 200.000,-Ft 
összeg biztosítását javasolja, az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére, az egész falu 
lakossága részére étel, ital és műsor biztosításához.   
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

36/2022./VIII.4./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a hagyománnyá vált szüreti felvonulást 2022. 
szeptember 24. napján kívánja megrendezni. Az ezzel 
kapcsolatos költségekre (étel, ital, műsor) 200.000,-Ft 
összeget biztosít az önkormányzat 2022. évi 
költségvetése terhére. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
feladatok elvégzésére. 
Határidő: 2022. szeptember 24. 
Felelős: Fódi István polgármester 
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b./ 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 2022. október 1-jén. A vacsora és a fellépés költségeit 400.000,- Ft erejéig az 
önkormányzat, a 2022. évi költségvetése terhére biztosítsa. 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

37/2022./VIII.4./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 2022. október 1. napján megrendezi a 
hagyománnyá vált idősek napját. A rendezvényre 
(vacsora és fellépési díjak, stb.) az önkormányzat 
400.000,-Ft összeget biztosít, az önkormányzat 2022. 
évi költségvetése terhére. A nyugdíjasok részére az 
önkormányzat 5.000,- Ft pénzösszeget nyújt, a 2022. évi 
költségvetés segélykeretének terhére. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
Határidő: 2022. október 1. 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
c./ Arany János utca 3. szám alatti ingatlan használatba adása 
E l ő a d ó : Felber Zoltán alpolgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Felber Zoltán alpolgármester: Felveti, hogy az ingatlanok vásárlásának lehetőségét 
megvizsgálhatná az önkormányzat a temető és a sportpálya körüli területeken. Véleménye 
szerint 3 ha területről beszélünk, melynek értékét 5 millió forintra becsüli. Ezzel egyidejűleg 
javasolja, hogy az Arany János utca 3. szám alatti ingatlant az önkormányzat adja a Szücs 
Jövőjéért Közalapítvány használatába.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

38/2022./VIII.4./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Bakonyszücs, Arany János utca 3. szám alatti 
ingatlant a Szücs Jövőjéért Közalapítvány ingyenes 
használatába adja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
Fódi István polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 55 
perckor bezárta. 

 
kmf. 

      Fódi István dr. Takács Ádám Attila 
polgármester jegyző 


