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A 2014. december 11-i közmeghallgatás 
jegyzőkönyvének 1. melléklete 

 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója 
a 2014. december 11-i közmeghallgatásra 

 
 
2014. év is jelentős változásokat hozott az Önkormányzatok életében, így Szőc 
Község Önkormányzatának gazdálkodásában is fontos változások következtek be. 
 
2014. január 1. napjától a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási 
normatíváját a telephelyi önkormányzat jogosult megigényelni, így az kikerült Szőc 
Község Önkormányzatának költségvetéséből. A támogatási rendszer a 2013. évi 3 
millió Ft-tal szemben ebben az évben 4 millió Ft-tal támogatja a kistelepüléseket.  
 
A kormányzat az adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzatokat is 
támogatta, településünk 6,5 millió Ft fejlesztési támogatásban részesült.  
 
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 188 e Ft támogatást nyertünk el.  
 
Jelentős mértékben bővült az közfoglalkoztatási program és ebben az évben 
lehetőséget kaptunk szünidei diákok nyári foglalkoztatására is. Bevezetésre került a 
szociális területen dolgozók ágazati pótléka, melynek fedezetét kompenzációban 
kapják meg a költségvetési szervek.  
 
Ebben az évben is Erzsébet utalvánnyal támogatjuk a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő családokat, valamint november hónapban 23 m3 tűzifával is 
segítettük az arra rászorulókat.  
 
Engedjék meg, hogy néhány adattal tájékoztassam Önöket a 2014. évi 
költségvetésről: 
 
Bevételi előirányzatok főbb jogcímei és összegei 
 
Általános működési támogatás     8.859 e Ft 
Szociális feladatok támogatása (falugondnok, szociális étkeztetés, pénzbeli ellátások 
kiegészítő támogatásai)      7.216 e Ft 
Kulturális feladatok támogatása (könyvtár)      495 e Ft 
Központosított előirányzatok (Lakott külterület)      419 e Ft 
Központi költségvetési szervektől kapott támogatások  
(közfoglalkoztatás, terület alapú támogatás)     7.833 e Ft 
Működési támogatások összesen             25.105 e Ft 
 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   6.688 e Ft 
Felhalmozási célú egyéb támogatás (Játszótér)  2.148 e Ft 
Felhalmozási célú támogatások összesen   8.836 e Ft 
 
Közhatalmi bevételek (adók)     1.655 e Ft 
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Működési bevételek (tulajdonosi bevételek és térítési díjak) 1.385 e Ft 
 
Átvett pénzeszközök          450 e Ft 
 
2013. évi maradvány       9.631 e Ft 
 
Bevételek összesen       47.062 e Ft 
 
 
 
Tisztelt megjelentek!  
 
A bevételeknél már említettem, hogy jelentősen bővült a közfoglalkoztatási 
lehetőségünk, így érthető, hogy a személyi kiadások közel 4 millió Ft-tal haladják meg 
az eredeti előirányzatot. Ugyanakkor a rezsi és dologi kiadásaink elmaradnak a 
tervezettől, így tartalékaink tovább nőttek ebben az évben.  
 
3 millió Ft-ért vásároltunk kamatozó kincstárjegyet, ugyancsak 3.000 Ft összeget 
helyeztünk el tőkevédett Prémium befektetési alapba és emellett a Sopron Bank 
Burgenland bankban elhelyezett 4.195 e Ft rövid lejáratú betétünket is 
meghosszabbítottuk. 
 
Elkészült a Gábor Áron utca aszfaltozása 1.009.650 Ft összegben, kijavításra került a 
Kossuth Lajos utca útburkolata, amely 238.125 Ft-ba került. Vízelvezető árok épült a 
Petőfi S. utcában 1.069.125 Ft költséggel. A szociális otthon felé vezető önkormányzati 
tulajdonú út javítása is megtörtént.796.925 Ft 
 
Megújult az önkormányzat épülete is: a fűtéskorszerűsítés költsége 1.477 eFt-ba, míg 
a külső hőszigetelés 2.219 eFt-ba került. A belső festés költsége 363 e Ft. volt. 
 
Beszerzésre került egy nagy teljesítményű fűkasza 252 e Ft értékben és egy 
rendezvénysátor 70 eFt-ért. A Halimba és Szőc községek közös vízügyi beruházásban 
elkészült a Cseresi átemelő, amelyből községünket 208 eFt költség terheli. 
 
A közművelődési pályázaton elnyert összegből egy multi-funkciós fénymásoló 
berendezés valamint az orvosi rendelőbe új várótermi székek kerültek beszerzésre. 
 
Engedjék meg, hogy néhány számszerű adattal mutassam be a kiadásokat: 
 
 
A kiadási előirányzatok főbb jogcímei és összegei 
 
Személyi juttatások      11.210 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok       2.865 e Ft 
Dologi kiadások       12.661 e Ft 
 
Családtámogatások           239 e Ft 
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások   1.270 e Ft 
Lakhatással kapcsolatos ellátások      1.500 e Ft 
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Egyéb nem intézményi ellátások        2.710 e Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai        5.772 e Ft 
Egyéb működési célú kiadások          721 e Ft 
 
Működési kiadások összesen:      33.229 e Ft 
Beruházások          2.196 e Ft 
 
Felújítások           5.637 e Ft 
Felhalmozási kiadások összesen       7.833 e Ft 
Finanszírozási kiadások         6.000 e Ft 
Költségvetési kiadások összesen    47.062 e Ft 
 
 
2014.évi adóbevételek: 
 

 Befolyt 
2014.12.02.-ig 

Folyó évi 
terhelés 

 

Gépjárműadó 840.855 Ft 937.726 Ft 89,66 % 
Magánszemélyek 
kommunális adója 

729.440 Ft 804.692 Ft 90,64 % 

Helyi iparűzési adó 834.416 Ft 759.950 Ft 109,79% 
 
 
A 2014 évi adóbevételek összege tartalmazza a végrehajtási eljárások folytatása 
során behajtott adók összegét. 
 
A helyi iparűzési adó túlfizetés abból adódik, hogy az adózó adóelőlegre többet fizetett 
be, mint amennyi az adóbevallásban szerepelt múltadója volt.  
 
Ésszerűen takarékos gazdálkodásunk és az elnyert pótlólagos források lehetővé 
tették, hogy az önkormányzat kötelező feladataira és az önként vállalt 
kötelezettségekre megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. 
 
Ebben az évben is megrendezésre kerültek hagyományos rendezvényeink: 
gyermeknap, falunap, idősek köszöntése, valamint a gyermekek mikulás napi 
rendezvénye is megrendezésre kerül. Hagyományteremtő szándékkal közös 
gondolkodásra, beszélgetésre vártuk községünk idősebb lakóit. Ezt az „Öt órai tea” 
rendezvényünket - később esetleg kibővítve a részt vevők körét - rendszeresen meg 
szeretnénk tartani. 
 
Falunapi és az idősekkel való foglalkozó rendezvényeink nyitva állnak a Szőci Idősek 
Otthona lakói számára is. Célunk, hogy a rendelkezésre álló forrásokat úgy használjuk 
fel, hogy egy élhető, egymással törődő közösséget alakítsunk ki. 
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Általános adatok: 
 
Szőc község állandó lakossága:    448 fő  
(A 2013. évhez képest 14 fővel nőtt) 
0 – 18 éves korúak       65 fő 
19 – 60 éves korúak    200 fő 
60 év felettiek      183 fő 
A szőci szociális otthon lakóinak száma:  160 fő 
 
Szőc lakóinak száma az otthon lakói nélkül:  288 fő 
 
A képviselő-testület ebben az évben 2014. november 30-ig 18 nyilvános ülést tartott. 
A meghozott határozatok száma: 71, a megalkotott rendeletek száma: 12. 
 
A képviselő-testület a 2014. évi ülésein a következő fontosabb döntéseket hozta: 
 

 A Sopron Banknál 4.180.000 Ft-ot lekötöttünk hat hónap időtartamra, melyet az 
év folyamán a lejáratkor folyamatosan megújítottunk. 

 Az OTP Banknál értékpapír számlát nyitottunk, kincstárjegyet vásároltunk 3 
millió forint névértéken. 

 Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium által kiírt, a 2014. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentéséről szóló pályázatra. Sajnos, 
nem részesültünk támogatásban. 

 Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium által kiírt, az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló kiírásra. 6,5 millió forint támogatásban részesült 
önkormányzatunk, melyből a Gábor Áron utca útburkolatának felújítása, a 
Kossuth Lajos utca kátyúzása, a Petőfi Sándor utcában vízelvezető árok és 
csapadékcsatorna építése, a Kossuth Lajos utcai vízelvezető árok javítása, az 
önkormányzat hivatali épületének fűtéskorszerűsítése és az épület belső 
festése és külső hőszigetelése valósult meg. 

 Pályázatot nyújtottunk be a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra az emberi erőforrások minisztere által kiírt támogatásra. 188 ezer 
Ft támogatásban részesültünk, ebből és az önkormányzat által biztosított 200 
ezer Ft önrészből egy korszerű fénymásolót vásároltunk, valamint 6 db széket 
szereztünk be az orvosi rendelő várójába. 

 A 2015. évi koncessziós díj terhére a DRV Zrt.-től megrendeltük egy 
mérőszekrény telepítését a Halimba-Cseresi átemelő csatlakozási ponthoz, 
valamint földkábelek kiépítését és bekötését az elosztóba bruttó 208.278 Ft 
értékben. 

 Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére nyújtottuk be pályázatunkat a 
Belügyminisztériumhoz, mellyel sajnos nem nyertünk támogatást. 

 70 ezer Ft-ért rendezvénysátort vásároltunk, melyet először a Falunapon 
állítottunk föl. 

 Fény derült arra, hogy több évvel ezelőtt három építési telek értékesítése során 
a vevők nem fizették meg a teljes vételárat az önkormányzat részére. A 
behajtás érdekében megtettük a szükséges lépéseket, az ügy a peres eljárás 
előkészítésének folyamatában van. 

 A képviselő-testület elfogadta a DRV Zrt. által elkészített, 15 éves időtartamra 
szóló Gördülő Fejlesztési Tervet. 



5 
 

Előterjesztés a közmeghallgatásra – Szőc, 2014. december 11. 

 Feladat-ellátási megállapodást kötöttünk Halimba Község Önkormányzatával 
az óvodai feladatok és az iskolai étkeztetési feladatok ellátására. 

 Szociális célú tüzelőanyag vásárlására nyújtottunk be pályázatot a 
Belügyminisztériumba, melynek eredményeként 23 szőci család részesült 1-1 
erdei m3 téli tüzelő támogatásban. A vissza nem térítendő támogatás összege 
408.940 Ft volt, melyhez 29.210 Ft önerőt biztosított az önkormányzat, valamint 
a szállítási költséget is mi álltuk 46.000 Ft összegben. 

 A szőci székhelyű Dallos-Car Kft.-vel kötöttünk szerződést a téli hóeltakarítási 
munkákra. 

 A szőci 18 éven aluli gyerekek számára Mikuláscsomagot, a 60 év feletti idősek 
részére és a szociális otthonban élők részére karácsonyi ajándékcsomagot 
biztosítunk, mindösszesen 150.500 Ft értékben. 

 A település határában illegálisan lerakott szemét eltávolítására konténert 
rendeltünk az Avar Ajka Kft.-től, melynek költsége bruttó 74.117 Ft volt. A 
rendőrségi feljelentést megtettük ismeretlen tettes ellen, de az elszállítás és az 
ártalmatlanítás költsége – mindaddig, amíg nem lesz meg az elkövető és nem 
tudjuk tőle behajtani – az önkormányzatot terheli. 

 
 
 
Szőc, 2014. december 11. 
 
 


