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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. február 9-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

(2015. december 31-ig hozott döntések) 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati 
rendelet 27. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban adok tájékoztatást a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról: 
 
5/2015. (II.17.) A képviselő-testület 2015. évi munka- és üléstervének elfogadása. 

A tervnek megfelelően az ülések megtartásra kerültek. 
 
7/2015. (II.17.) Németh Balázs polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása. 

A polgármester az ütemtervnek megfelelően vette igénybe a szabadságát. 
 
9/2015. (II.19.) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása. 

A költségvetés 38.762 e Ft bevételi és 38.762 e Ft kiadási főösszeggel elfogadásra került. 
 
10/2015. (II.23.) A Szőc 020/2 hrsz.-ú, legelő megnevezésű, 22 ha 3221 m2 térmértékű, 15.68 Ak. 
értékű ingatlanon megvalósított viziközmű létesítményhez tartozó földrészlet megosztása. 

A telekmegosztás átvezetésre került az ingatlan-nyilvántartásban. A kialakításra került 930 m2 
térmértékű, kivett vízmű megnevezésű ingatlan lakosságszám arányosan került bejegyzésre 
Halmiba Község Önkormányzata és Szőc Község Önkormányzata tulajdonaként. 

 
24/2015. (IV.28.) A Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti épület könyvtárrá történő átalakításához 
a festési és felújítási munkálatok elvégzésére, a fűtéskorszerűsítési munkálatok elvégzésére, valamint 
3 db beltéri ajtó beszerzésére beérkezett árajánlatok elfogadása. 

A festési és felújítási munkálatokat Holczer Attila vállalkozó, a fűtéskorszerűsítési 
munkálatokat Jalkóczi Imre vállalkozó határidőre elvégezte. A bejárati ajtók a VEMI-2003 Kft.-
től megvásárlásra kerültek. 

 
40/2015. (VI.25.) A Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti épületben riasztórendszer kiépítésére 
érkezett árajánlat elfogadása. 

A Gosztolya Biztonságtechnikai Kft. árajánlata került elfogadásra. A riasztórendszer kiépítésre 
került. 

 
57/2015. (IX.29.) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be 22 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre.  
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A pályázatot határidőben elkészítettük és benyújtottunk. Az Önkormányzatunk 22 m3 szociális 
célú tűzifa vásárlásához kapott támogatást, melyet 22 család részére 2015. november 24-én 
kiosztottunk. 

 
58/2015. (IX.29.) Ismételt pályázati felhívás közzététele a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás 
elvégzésére történő kiválasztásra. 

A jegyző a pályázati felhívást megküldte a vállalkozóknak, a község honlapján közzétette. A 
felhívásra egy pályázat érkezett Kustos Gábor vállalkozótól. 

 
59/2015. (IX.29.) A közösségi színtér kijelöléséről szóló 13/2014. (III.20.) határozat módosítása. 

A képviselő-testület a módosításokat elfogadta és egységes szerkezetű határozatot hozott, 
melyben szerepel az új könyvtár épülete is, mint közösségi színtér. 

 
60/2015. (IX.29.) Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására.  

A pályázatot elkészítettük és határidőben benyújtottuk. Az önkormányzat 473 568 Ft 
támogatásban részesült. 

 
61/2015. (X.28.) A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy 2016. január 1. napjától 
megállapodást köt a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a házi segítségnyújtás 
feladatainak közös ellátására Nyirád Község Önkormányzatával, valamint kifejezi azon szándékát is, 
hogy 2015. december 31. napjával a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból kiválik. 

A szándék nyilatkozatok megküldésre kerültek az érintetteknek. 
 
62/2015. (XI.19.) A Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai 
járásban Szőc településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár-tervezet 
elfogadása. 

Szőc település vonatkozásában a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola (8454 Nyirád, 
Szabadság utca 1., és 8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A.) valamint a Nyirádi Erzsébet 
Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye került kijelölésre, melyet a 
képviselő-testület elfogadott. A polgármester a testület döntéséről határidőben értesítette a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát. 

 
63/2015. (XI.19.) Döntés a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból való kiválásról. A házi 
segítésnyújtás feladatainak ellátására 2016. január 1. napjától feladat-ellátási szerződés kötése 
Nyirád Község Önkormányzatával. 

A feladat-ellátási szerződés aláírásra került. 
 
65/2015. (XI.19.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére , elszállítására 
és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Kustos Gábor vállalkozóval 
szerződés kötése. 

2015. december 1-jétől 2018. november 30-ig tartó időszakra a szerződés megkötésre került. 
 
68/2015. (XI.19.) Az önkormányzat a 60 év feletti szőci lakosok és a szőci idősek otthonában élő 
lakosok részére karácsonyi ajándékcsomagot, a szőci 14 év alatti gyermekek részére 
Mikuláscsomagot vásárol összesen 164 700 Ft értékben. 

A vásárlás határidőben megtörtént, a csomagokat átadtuk. 
 
71/2015. (XI.19.) Egyösszegű hozzájárulás megállapítása Vajai Tamásné körzeti nővér útiköltségéhez 
a Halimba – Szőc – Halimba útvonalon. 

A 2015. évtől, évenként 7 560 Ft támogatás került megállapításra. 
 
72/2015. (XI.19.) Az Opel Vivaro falugondnoki gépkocsihoz szükséges kiegészítők beszerzésére 
érkezett árajánlatok megtárgyalása. 

Az Opel Marsal’ Kft.-től üléshuzatokat és lábtörlőket vásárolt az önkormányzat.  
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74/2015. (XII.09.) A Veszprém Megyei Kormányhivatal által végzett közszolgálati ellenőrzésről készült 
ellenőrzési jelentés megismerése. 

A jelentésben foglalt intézkedési javaslatra rendeletet alkottunk a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésének 
megállapításáról. A döntésről a jegyző a Veszprém Megyei Kormányhivatalt értesítette. 

 
75/2016. (XII.09.) Szőc Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.  

2016. márciusában a 2015. évben az önkormányzat területén elvégzett leltározási 
tevékenységet vizsgálja a belső ellenőr. 

 
76/2015. (XII.09.) 2015. november 30. napjával a halott-hűtő bérletére vonatkozó szerződés 
felmondása az Örök Nyugalom Temetkezési Kft.-vel. 2015. december 1. napjával határozatlan időre 
halott-hűtő bérleti szerződés kötése az Örök Nyugalom és Béke Kft.-vel. 

A bérleti szerződés aláírásra kerül Szabóné Németh Beáta ügyvezetővel. 
 
77/2015. (XII.09.) A képviselő-testület kincstárjegyet vásárol az OTP Banknál megnyitott értékpapír 
számlán évi 2,75%-os hozamra 8 000 000 Ft névértéken. 

A kincstárjegy megvásárlása megtörtént. 
 
78/2015. (XII.17.) Nyirád Község Önkormányzatával 2013. január 1-jei hatállyal megkötött, a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása 2016. 
január 1-jei hatállyal. 

A megállapodás 13.8. pontja módosításra került, mely alapján Szőc Község Önkormányzata 
Nyirád Község Önkormányzata részére a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal működési és 
fenntartási költségeit számla alapján, negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. 
napjáig fizeti meg. 

 
 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait beszámolóm megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
 
Szőc, 2016. február 3. 
 
 
 
    Tisztelettel: 

 


