
 
 
Szám: U/185-1/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKONYSZÜCS 
 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. január 26. napján 17 órakor megtartott  

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 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 településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.29.) Fódi István 
     önkormányzati rendelet módosítása polgármester 
       
2. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Fódi István 
     szóló 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása polgármester 

  
3. A polgármester illetményének és költségtérítésének  dr. Takács Ádám Attila 
     megállapítása jegyző 
   
4. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének Fódi István 
    megállapítása polgármester 
 
5. A polgármester 2022. évi szabadságolási tervének elfogadása Fódi István  

 polgármester 
 

6. Vegyes ügyek Fódi István 
  polgármester 
 
 a./ Szociális étkezés- többletkiadás átvállalása 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 : Településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Fódi István polgármester: Átadja a szót a jegyző részére.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a rendeletalkotás 
szükségességéről, a jogszabályi változásokról. Előadja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 2021. augusztus 1-jén módosult, mely nyomán az önkormányzat 
településképről szóló 12/2017. (XII. 29.) számú rendeletét módosítani kell, ellenkező esetben a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez az 
önkormányzattal szemben. A rendelet tervezet a Lechner Tudásközpont által működtetett 
elektronikus felületen véleményezésre megküldésre került az arra hatáskörrel rendelkező szervek 
részére, a rendelet tervezettel szemben egyedül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész Irodája élt észrevétellel, mely rendelettervezetbe beépítésre került.   
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül megalkotta következő rendeletét: 
 

1/2022./I.28./Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló 
12/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
2./ N a p i r e n d : Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Fódi István polgármester: Átadja a szót a jegyzőnek, hogy ismertesse az előterjesztés.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Előadja, hogy a szervezeti és Működési 
Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott 
hatásköröket. A képviselő- testületnek lehetősége van a településképi rendelet módosítását 
követően, hogy a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában szabályozott 
hatásköröket a polgármesterre ruházza át.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül megalkotta következő rendeletét: 
 

2/2022./I.28./ Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2013.(VI.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.  
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3./ N a p i r e n d : A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Előadja, hogy 2022. január 1-vel módosult Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény polgármesteri illetményre vonatkozó 
rendelkezései, melyek alapján a polgármesterek illetménye emelkedik.  
A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján a polgármester illetményének 
változásáról a képviselő-testületek részéről egy megerősítő szavazás szükséges. Abban az esetben 
ha a képviselő-testület nem szavazza meg az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, a 
polgármester az Mötv.-ben foglalt illetményre a törvény alapján jogosult lesz. Tájékoztatja a 
képviselő- testületet, hogy a polgármesteri illetmény és költségtérítés 2022. évi emelésének 
ellentételezésére Magyarország Kormánya az 5000 fő alatti települések átvállalja az emelésekkel 
járó költséget. Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztésben a költségtérítés összege nem bruttó 
összegként került feltüntetésre, de természetesen bruttó összegről van szó költségtérítés esetén is.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással meghozta következő határozatát: 
 

1/2022./I.26./sz. Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy Fódi István 
polgármester  

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) 
bekezdése és (4) bekezdése szerint bruttó 520.000 Ft illetményre,  

b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 
bekezdése szerint bruttó 78.000 Ft költségtérítésre jogosult.  

A képviselő-testület döntése 2022. január 1. napjától hatályos.  
Határidő: 2022. január 1-től folyamatos 
Felelős  : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d : Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Fódi István polgármester: Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A polgármesteri illetményekkel együtt az alpolgármesteri 
tiszteletdíjak is változnak figyelemmel arra, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a polgármester illetményéből számítják. Az alpolgármester a tiszteletdíj egy 
maghatározott részéről vagy teljes egészéről a képviselő- testülethez intézett nyilatkozatában 
lemondhat. Elmondja, hogy költségtérítés alapja az Mötv. szerint számított illetmény és 
tiszteletdíj. A költségtérítésről lemondani nem lehet, az akkor is megilleti az alpolgármestert, 
ha a tiszteletdíjáról teljes egészében lemond.   
 
Felber Zoltán alpolgármester: Nyilatkozik, hogy az Mötv. alapján megállapítható maximális 
összeg, azaz a bruttó 234.000 Ft tiszteletdíjból bruttó 204.000 Ft összegről lemond, kéri, hogy 
a képviselő-testület alpolgármesteri tiszteletdíját bruttó 30.000 Ft-ban állapítsa meg.  
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Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással meghozta következő határozatát: 
 

2/2022./I.26./sz. Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Felber 
Zoltán alpolgármester tiszteletdíját bruttó 30.000 Ft-ban állapítja meg.  
Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy Felber Zoltán 
alpolgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
80. § (3) bekezdése alapján bruttó 35.100 Ft költségtérítésre jogosult.  
A Képviselő-testület döntése 2022. január 1. napjától lép hatályba. 
Határidő: 2022. január 1-től folyamatos 
Felelős  : Fódi István polgármester 
 
 
5./ N a p i r e n d :  A polgármester 2022. évi szabadságolási tervének elfogadása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Fódi István polgármester: Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az 
előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a szabadság 1/5-öd részéről a polgármester 
szabadon rendelkezik.   
 
Fódi István polgármester: Az előterjesztésben szereplő december hónapra előirányozott 10 nap 
szabadságát 2 nap szabadságra kívánja csökkenteni. 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

3/2022./I.26./sz. Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a polgármester szabadságolási ütemtervéről szóló 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét azzal 
a módosítással hagyja jóvá, hogy 2022. december hónapra 
2 nap polgármesteri szabadságot határoz meg.   
Határidő: azonnal  
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
6./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Szociális étkezés- többletkiadás átvállalása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
Fódi István polgármester: Tájékoztatja a képviselő- testület tagjait, hogy a Csót Jövőjéért 
Alapítvány Bakonyaljai Ízek Konyhája 2022. január 3. napjával megemelte a szociális 
étkezésért fizetendő díjat.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Elmondja, hogy térítési díjat az önkormányzat egészen 2022. 
június 30. napjáig nem emelhet. Javasolja, hogy a határozatot a képviselő- testület azzal a 
módosítással szavazza meg, hogy az önkormányzat a többletköltség finanszírozását 2022. 
január 3. napjától vállalja.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

4/2022./I.26./sz. Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Csót Jövőjéért Alapítvány Bakonyaljai Ízek Konyhája 
által az összes térítés 850 Ft-ra emelt összegét tudomásul 
veszi, egyúttal a szociális étkezés  során keletkező 
többletköltség finanszírozását 2022. június 30. napjáig 
saját költségvetése terhére vállalja.   
Határidő: azonnal 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
b./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Előterjesztés az U/194/2022. sz. üi. alapján) 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

5/2022./I.26./sz. Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Bakonyszücs település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt 
biztosító általános iskola az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola; Idegen nyelvű neve: Deutsche 
Nationalitätenschule und Kunstschule Ugod 8564 Ugod, 
Petőfi Sándor u. 54. a melléklet szerint. 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
határozatot közölje a Pápai Tankerületi Központtal. 
Határidő: 2022. február 15. 
Felelős: Fódi István polgármester 
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c./Disznóvágásra pénzügyi fedezet biztosítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
 
Fódi István polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat február 5. napjára disznóvágást 
szervez a község lakossága számára. Ehhez vélemény szerint 300.000 Ft-ra lesz szükség. Kéri 
a képviselő- testület támogatását.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

6/2022./I.26./sz. Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2022. február 5. napján tartandó disznóvágásra 300.000 
Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetése általános tartaléka 
terhére. 
Határidő: 2022. február 5. 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
d./Borversenyre pénzügyi fedezet biztosítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
 
Fódi István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat a 
Borversenyt a 2022. évben február 26. napján kívánja megtartani, melynek 
megszervezésére150.000 Ft-ot szeretne fordítani. Kéri a képviselő- testület támogatását.  
 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

7/2022./I.26./sz. Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2022. február 26. napján tartandó Borversenyre 150.000 
Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetése általános tartaléka 
terhére. 
Határidő: 2022. február 26. 
Felelős: Fódi István polgármester 

 
 
 
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 
 
 
 
 


