
 
 
Szám: U/185-8/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKONYSZÜCS 
 

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

nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
Önkormányzat Képviselő-testület 
8472 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. 
 
Szám: U/185-8/2022. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 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 szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás dr. Takács Ádám Attila 
 jegyző 
       
2. SzMSz módosítása dr. Takács Ádám Attila 
  jegyző 
 
3. Vegyes ügyek 
 
 
 
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 szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás  
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet a 
tavalyi rendeletet veszi alapul. A jogosultsági feltételeknél a jövedelemhatárok felülvizsgálásra 
kerültek. 
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

8/2022./X.27./ Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 

 
2./ N a p i r e n d :  SzMSz módosítása 
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző 
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása új kormányzati 
funkciók felvétele miatt szükséges, az SzMSz 1. melléklete módosul.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
megalkotta következő rendeletét: 
 

9/2022./X.27./ Bakonyszücs Község Önkormányzata 
Képviselő-testület rendelete: 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2013.(VI.28.) önkormányzati 
rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi. 
 

3./ N a p i r e n d :  Vegyes ügyek 
a./ Feljegyzés elfogadása a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi részeiről 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester: Átadja a szót a jegyzőnek.  
 
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A helyi építési szabályzathoz kapcsolódóan a 419/2021. (VII.15.) 
Korm. rendelet 7. § (7) bekezdés alapján szükséges a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat 
tartalmi részeiről szóló feljegyzés képviselő-testület általi elfogadása.   
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

45/2022./X.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése 
alapján elfogadja a megalapozó vizsgálat és alátámasztó 
javaslat tartalmi részeiről szóló feljegyzést. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Fódi István polgármester 
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b./ Fódi Judit foglalkoztatása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester: Elmondja, hogy Fódi Juditot 2022. szeptember 1-től az 
önkormányzat foglalkoztatja napi 4 órás részmunkaidős állás keretén belül. A foglalkoztatás 
fedezetének az önkormányzat 2022. évi általános tartalékát javasolja.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
ellenében meghozta a következő határozatot: 
 

46/2022./X.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Fódi Judit 2022. szeptember 1-től az 
önkormányzat által történő napi 4 órás részmunkaidős 
foglalkoztatásának költségét az önkormányzat 2022. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős  : Fódi István polgármester 

 
 
 
 

c./ Bérleti díjak módosítása 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester: Elmondja, hogy véleménye szerint szükségessé vált a bérleti díjak 
emelése. Javasolja, hogy a tornaterem bérleti díját, valamint a sátor bérleti díját az 
önkormányzat szüntess meg. A művelődési ház vonatkozásában jótékonysági rendezvény 
céljára bérleti díj ne kerüljön felszámolásra, közösségépítő rendezvény esetén a bérleti díjat az 
önkormányzat 20.000,- Ft/nap összegben állapítsa meg, egyéb rendezvény esetén (kivéve 
esküvő) a bérleti díj legyen 60.000,- Ft/nap, esküvő esetén a bérleti díj 40.000,- Ft/nap 
összegben kerüljön megállapításra 2022. november 1. napjától. A fűnyírás vonatkozásában a 
díjat 20,- Ft/m2 összegben javasolja megállapítani.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta következő határozatát: 
 

47/2022./X.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások 
díját a határozat mellékletét képező táblázat szerinti 
összegben állapítja meg 2022. november 1-jét követően.  
Határidő: 2022. november 1. 
Felelős: Fódi István polgármester 
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d./ Kommunális adó bevezetésének lehetősége 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 

Fódi István polgármester: Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen felvetődött az 
önkormányzat részéről a kommunális adó bevezetésének igénye.  
 

dr. Takács Ádám Attila jegyző: Készített egy tervezetet, melynek a norma szövegét elküldte a 
Kormányhivatalnak „véleményezésre”. A Kormányhivatal válaszában arról tájékoztatta, hogy 
célszerű általánosságban megfogalmazni egy összeget, és ehhez az összeghez mérten a 
kedvezményre jogosultak körét előírni.  
 

Felber Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy az állandó lakcímmel rendelkező 
ingatlantulajdonosok részesüljenek kedvezményben.  
 

Fódi István polgármester: Ez esetben a kommunális adó összege lehetne 12.000,- Ft adóévenként, 
és 4.000,- Ft kedvezményben részesülnének az állandó lakcímmel rendelkező lakosok.  
 

Felber Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy azokra az ingatlanokra- összesen 7-8 ingatlanról van 
szó- is dolgozzon ki külön kedvezményre vonatkozó szabályt az önkormányzat, ahol az 
ingatlantulajdonos egymással szomszédos ingatlanok tulajdonosa és a tulajdonában álló ingatlanok 
egyike nem éri el ez 1000 m2 területnagyságot.  
 

dr. Takács Ádám Attila jegyző: A következő képviselő-testületi ülésre elkészíti a rendelet 
tervezetet.  
 
 
e./ Szita Károly Kaposvár város polgármesterének kezdeményezése 
E l ő a d ó : Fódi István polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Fódi István polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon Kaposvár város 
polgármesterének, Szita Károlynak a kezdeményezéséhez, mely szerint az önkormányzatok az 
Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyen asszonyhoz fordulnak az elszabaduló 
önkormányzatokat érintő energiaárak miatt, az önkormányzatokat illető források mielőbbi 
felszabadítása végett.  
 
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta következő határozatát: 
 

48/2022./X.26./sz. Bakonyszücs Község 
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:  
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
csatlakozik Kaposvár város polgármesterének 
kezdeményezéséhez, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Európai Bizottság elnökének 
címzett szándéknyilatkozatot írja alá, és azt a Kaposvár 
Város önkormányzata részére küldje meg.  
Határidő: azonnal 
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 


