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Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/185-7/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 21. napján 
17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszücs – polgármesteri hivatal 
 
Jelen voltak: 
A./ Képviselő-testületi tagok: Fódi István polgármester, Felber Zoltán alpolgármester, Őszné 
Veiland Annamária, Mezőfiné Huszár Tünde képviselők  
 
B./Igazoltan távol: Novák Zsolt József 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. Víziközmű vagyon átadása a Magyar Állam részére Fódi István 
   polgármester 
 
2. Pápai Víz- és Csatornamű gördülő fejlesztési terv elfogadása Fódi István 
  polgármester 
 
3. Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi  dr. Takács Ádám Attila 
 költségvetésének módosítása jegyző 
 
4. Vegyes ügyek  
 
 a./ Szüreti felvonulás Fódi István  
  polgármester 
 
 
Fódi István polgármester javasolja a képviselő-testület részére, hogy a Vízmű vagyon átadása a 
Magyar Állam részére 4. napirendi pontként kerüljön tárgyalásra.  
  
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 módosító javaslatát 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.- gördülő fejlesztési terv 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/1803/2022. sz. üi. alapján) 
 
Tárgy: V21 víziközmű-rendszer 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terve. 

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

39/2022./IX.21./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  

1. Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2023-2037. időtávra szóló V21 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 víziközművek és vagyonelemek előterjesztés 
szerinti felújítási, pótlási tervével. 
 

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

 
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 
 
Tárgy: A közös tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztése. 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

40/2022./IX.21./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzatok közös tulajdonában 
lévő V21 számú víziközmű-rendszer(ek) 2023-2037. 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 
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2./ N a p i r e n d : Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Előadja, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetésének 
év közbeni módosítása vált szükségessé az előterjesztése szerinti tartalommal.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

41/2022./IX.21./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja az Ugodi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
a./ Szüreti felvonulás 
E l ő a d ó : Fódi István 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az idén is megrendezésre kerülő 
szüreti felvonulás megszervezésében és rendezésében a szüreti felvonulás napján, szeptember 
24-én is aktívan segítség az önkormányzatot.  
 
 
 
b./ Általános iskolai körzethatárok tervezete 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/194/2022. sz. üi. alapján) 
 
Fódi István polgármester ismerteti a Pápai Tankerületi Központ levelét, melyben az 
önkormányzat véleményét kérték az illetékességi területén működő általános iskolák jelenlegi 
felvételi körzetével kapcsolatban. Egyben javasolja az egyetértést a tárggyal kapcsolatban. 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

42/2022./IX.21./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) 
bekezdése alapján véleményezte az illetékességi 
területén működő általános iskola jelenlegi felvételi 
körzetét, s az abban foglaltakkal egyetért. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 
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c./ Kommunális adó bevezetésének lehetősége 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Fódi István polgármester javasolja a képviselő-testület tagjainak 2023-tól éves szinten 8.000,- 
Ft összegben a kommunális adó bevetését. Véleménye szerint az önkormányzatok jelentős része 
a rezsiköltségek emelkedése miatt rákényszerül a helyi adók emelésére, új adónemek 
bevezetésére, ez aló Bakonyszücs Község Önkormányzata sem kivétel.  
 
Felber Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a rendelet tervezetében kerüljön 
megfogalmazásra, hogy az üresen álló ingatlan tulajdonosa fizessen magasabb összegű 
kommunális adót.  
 
Fódi István polgármester felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a 2023. január 1-től bevezetni 
szándékozott kommunális adó rendelet tervezetét, és azt terjessze a képviselő-testület elé.  
 
 
d./ Zárt ülés elrendelése 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester javasolja a Víziközmű vagyon átadása a Magyar Állam részére 2. 
napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 
pontjára.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

43/2022./IX.22./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata: 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testület dönt arra vonatkozóan, hogy a Víziközmű 
vagyon átadása Magyar Állam részére 2. napirendi 
pontot az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
Fódi István polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 00 
perckor bezárta. 

 
kmf. 

 
      Fódi István dr. Takács Ádám Attila 

polgármester jegyző 
 
 
 
 

 


