Szám: U/189-11/2022.

Jegyzőkönyv
Készült: 2022. július 28. napján 17 órakor Ugod tanácstermében megtartott Ugod,
Bakonyszücs, Bakonykoppány, Béb és Nagytevel Községek Önkormányzatai
Képviselő-testületeinek közös nyílt üléséről.
Jelen vannak: Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete:
Vörös Tibor polgármester
Szőke Zoltán alpolgármester
Csombó György Pál képviselő
Kovács Nándor képviselő
Molnár Vince Jenőné képviselő
Nagyné Mészáros Krisztina képviselő
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete:
Fódi István polgármester
Felber Zoltán alpolgármester
Novák Zsolt József képviselő
Mezőfiné Huszár Tünde képviselő
Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete:
Szalai Tamás polgármester
Kovács Attila alpolgármester
Strommer Ferenc képviselő
Tenkei-Horák Krisztina képviselő
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete:
Brunner Imre polgármester
Számadó Éva alpolgármester
Kokas Béla képviselő
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete:
Orbán Sándor polgármester
Peng Ferenc képviselő
Farkas Péter képviselő
Bérces Antal Ignác képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
 dr. Takács Ádám Attila jegyző
Közös hivatal dolgozója:
 Hole-Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető
Távol maradt: Sári Ferenc ugodi képviselő, Őszné Veiland Annamária bakonyszücsi képviselő,
Pluhár Imre bakonykoppányi képviselő, Bertalan Károly bébi képviselő, Rédling Erika bébi
képviselő, Ármán Katalin nagyteveli alpolgármester.
Vörös Tibor ugodi polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy Ugod 6,
Bakonyszücs 4, Bakonykoppány 4, Béb 3, Nagytevel 4 képviselője jelen van, ezért az ülés
határozatképes, s azt megnyitja.
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NAPIREND:
Tárgy:
1. Bakonykoppány-Bakonyszücs Községek
szennyvízelvezetés – szennyvíztisztítás rendszerfüggő
és rendszerfüggetlen eszközeinek üzemeltetése,
SZ02 víziközmű rendszerhez való csatlakozás
2.

Előadó:
dr. Takács Ádám Attila
jegyző

Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Vörös
Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre
vonatkozóan.

Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre
vonatkozóan.

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Béb Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Vörös
Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre
vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Bakonykoppány-Bakonyszücs Községek szennyvízelvezetés –
szennyvíztisztítás rendszerfüggő és rendszerfüggetlen eszközeinek üzemeltetése, SZ02
víziközmű rendszerhez való csatlakozás
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
64/2022./VII.28./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
1. Ugod Község Önkormányzata, mint az SZ02 víziközmű-rendszer tulajdoni hányaddal
rendelkező résztulajdonosa bérleti üzemeltetési szerződést köt a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt.-vel. Az üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli szerződéskötéssel jött létre, mivel
Ugod Község Önkormányzata tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt-ben.
A bérleti üzemeltetési szerződés a Magyar-Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kiadott működési engedély után lép hatályba.
2. Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a „Bérleti-üzemeltetési szerződést” és annak esetleges módosításait aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozat:
33/2022./VII.28./sz.
Bakonyszücs
Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
1. Bakonyszücs Község Önkormányzata, mint az SZ02 víziközmű-rendszer tulajdoni
hányaddal rendelkező résztulajdonosa bérleti üzemeltetési szerződést köt a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt.-vel. Az üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli szerződéskötéssel jött
létre, mivel Bakonyszücs Község Önkormányzata tulajdoni részesedéssel rendelkezik a
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-ben.
A bérleti üzemeltetési szerződés a Magyar-Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kiadott működési engedély után lép hatályba.
2. Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a „Bérleti-üzemeltetési szerződést” és annak esetleges módosításait
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fódi István polgármester
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Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
28/2022./VII.28./sz. Bakonykoppány Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
1. Bakonykoppány Község Önkormányzata, mint az SZ02 víziközmű-rendszer tulajdoni
hányaddal rendelkező résztulajdonosa bérleti üzemeltetési szerződést köt a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt.-vel. Az üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli szerződéskötéssel jött
létre, mivel Bakonykoppány Község Önkormányzata tulajdoni részesedéssel rendelkezik a
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-ben.
A bérleti üzemeltetési szerződés a Magyar-Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kiadott működési engedély után lép hatályba.
2. Bakonykoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a „Bérleti-üzemeltetési szerződést” és annak esetleges módosításait
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalai Tamás polgármester
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
39/2022./VII.28./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
1. Béb Község Önkormányzata, mint az SZ02 víziközmű-rendszer tulajdoni hányaddal
rendelkező résztulajdonosa bérleti üzemeltetési szerződést köt a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt.-vel. Az üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli szerződéskötéssel jött létre, mivel Béb
Község Önkormányzata tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Pápai Víz- és Csatornamű Zrtben.
A bérleti üzemeltetési szerződés a Magyar-Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kiadott működési engedély után lép hatályba.
2. Béb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
„Bérleti-üzemeltetési szerződést” és annak esetleges módosításait aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
38/2022./VII.28./sz.
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
1. Nagytevel Község Önkormányzata, mint az SZ02 víziközmű-rendszer tulajdoni hányaddal
rendelkező résztulajdonosa bérleti üzemeltetési szerződést köt a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt.-vel. Az üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli szerződéskötéssel jött létre, mivel
Nagytevel Község Önkormányzata tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt-ben.
A bérleti üzemeltetési szerződés a Magyar-Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kiadott működési engedély után lép hatályba.
2. Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a „Bérleti-üzemeltetési szerződést” és annak esetleges módosításait aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester
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2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Települési főépítészi feladatok ellátása - 23/2022. /V.24./ sz. képviselő-testületi határozat
módosítása
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző
(Szóbeli előterjesztés)

dr. Takács Ádám Attila jegyző: Nagytevel Község Önkormányzata képviselő-testülete május
24-i képviselő-testületi ülésén döntött arra vonatkozóan, hogy a települési főépítészi feladatok
ellátására Peng Ferencet választja meg. A megbízási szerződést az önkormányzat Peng
Ferenccel ezidáig még nem kötötte meg, ugyanakkor a 23/2022. /V.24./ sz. képviselő-testületi
határozat módosítása szükséges, figyelemmel arra, hogy a határozatban a településrendezési
eszközök elkészítésének idejéig történő megválasztás szerepel, a településrendezési eszközök
fogalmát a jogalkotó a 2021. évi XXXIX. törvénnyel pedig megszüntette.
Célszerűbb lenne továbbá, ha a főépítészt a Településfejlesztési és Településrendezési tervek
képviselő-testület általi elfogadását követő egy hónapig bízná meg a képviselő-testület, ugyanis
a tervek elkészítésének időpontja és a településfejlesztési településrendezési tervek képviselőtestület általi elfogadásnak időpontja elkülönül egymástól.
A főépítésszel az önkormányzat megbízási szerződést köt, így a 23/2022. /V.24./ sz. képviselőtestületi határozat szövegezésében a választja meg szövegrész helyett a bízza meg szövegrész
jobban hangsúlyozza a megbízási jogviszonyt.

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, Peng Ferenc
képviselő tartózkodása mellett meghozta következő határozatát:
39/2022./VII.28./sz.
Nagytevel
Képviselő-testület határozata:

Önkormányzat

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
23/2022. (V.24.) számú képviselő-testületi határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Településfejlesztési
és
Településrendezési
tervek
képviselő-testület általi elfogadását követő egy hónapig
települési főépítészi feladatok ellátására Peng Ferencet
bízza meg havi 20.000.-Ft-os megbízási díj ellenében.
Egyúttal felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert
a megbízási szerződés aláírására.”
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor polgármester
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Vörös Tibor ugodi polgármester miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra
15 perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
Ugod polgármestere

Szalai Tamás
Bakonykoppány polgármestere

Orbán Sándor
Nagytevel polgármestere

Fódi István
Bakonyszücs polgármestere

Brunner Imre
Béb polgármestere

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

