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2014. február 4-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:   Beszámoló a lejárt határidej ű képvisel ő-testületi határozatok  

végrehajtásáról (2014. január 22-ig hozott döntések) 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2012. (IV. 15.) 
önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban adok 
tájékoztatást a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról: 
 
70/2013. (X.9.) határozat  Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
„Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a 
következő határozatot hozza: A képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat 
megvalósítását támogatja. Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz 
ezúton igazolja, hogy az általa, ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, 
információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  

A döntésr ől a társulás elnökét határid őben értesítettem. 
 

71/2013. (X.9.) határozat  Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet 
alapján támogatási igényt nyújt be 20 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre. 

A pályázatot elkészítettük és határid őben benyújtottuk. Önkormányzatunk 20 
m3 szociális t űzifa vásárlásához kapott támogatást, melyet 20 csal ád részére 
2013. december 13-án kiosztottunk. 

 
72/2013. (X.9.) határozat  Az képviselő-testület elfogadja a Bakony-völgye Óvoda pénzügyi 
elszámolását, melyre a közös fenntartású intézmény 2013. június 30-ával történt 
megszűnése miatt került sor. 

A döntésér ől a határozat megküldésével Kisl őd Község Önkormányzatát – mint 
volt gesztor önkormányzatot – határid őben tájékoztattam. 

 
73/2013. (X. 9.) határozat  A képviselő-testület megbízza Kamondy-Hóbor Noémi okleveles 
építőmérnök, energetikai tanúsítót, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Szőc, Kossuth 
Lajos utca 14. szám alatti vendéglátó-ipari egység épületének energetikai tanúsítványát 
készítse el. 

A munkát határid őben megrendeltem, a szakért ő az kért határid őre a 
tanúsítványt elkészítette. 
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74/2013. (X. 9.) határozat  Az önkormányzat 2013. november 1. napjától határozatlan 
időre bérbe adja a HRV SYSTEMATIC Kft. részére az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti, 86 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget vendéglátó-ipari egység üzemeltetése céljából. 

A bérleti szerz ődést el őkészítettük, azonban a bérl ő nem rendelkezett az 
üzemeltetéshez szükséges engedélyekkel, valamint a határozatban el őírt 
kéthavi kauciót sem fizette meg, ezért a szerz ődés megkötésére nem került sor. 

 
75/2013. (X. 9.) határozat  Az önkormányzat megrendeli a Varsás Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Bt.-től az önkormányzat vízkár-elhárítási tervének elkészítését a 2013. 
október 1-jén kelt ajánlat szerinti feltételekkel, 76.000 Ft + ÁFA díjért. 

A terv elkészítését határid őben megrendeltem, a cég által kért dokumentumokat 
részükre átadtam. A terv elkészítése folyamatban va n. 

 
80/2013. (X.30.) határozat  A képviselő-testület a Sopron Bank Burgenland Veszprémi 
Fiókjánál lekötött, 2013. október 30-án lejáró betétet, 4.165.357 Ft-ot további 3 hónap 
időtartamra, 2013. október 31-től 2014. január 31-ig, évi 2,9 %-os kamatra leköti.  

A betétet ismételten lekötöttük. Képvisel ő-testületünk az 1/2014. (I.22.) 
határozatával arról döntött, hogy a betét összegéb ől 4.180.000 Ft-ot hat hónap 
időtartamra, 2014. február 1-jét ől 2014. július 31-ig, évi 2,45 %-os kamatra ismét 
leköt. 

 
82/2013. (XI.28.) határozat   Az önkormányzat átvállalja a Szőci Víziközmű Társulat 
megszűntetéséhez kapcsolódó költségeket:  

A határozatban elfogadott 155.520 Ft-ból eddig 130. 520 Ft-ot a Társulat helyett 
önkormányzatunk kifizetett, az ügyvédi költség máso dik felének kifizetésére 
(25.000 Ft) a társulat megsz űntetési eljárásának lezárását követ ően kerül sor.  

 
83/2013. (XI.28.) határozat  A képviselő-testület Nagy József falugondnokot egyszeri, bruttó 
61.500 Ft eseti kereset-kiegészítésben részesíti. 

A kereset-kiegészítés kifizetése határid őben megtörtént. 
 
85/2013. (XI.28.) határozat  Az önkormányzat 65.500 Ft díjat fizet az Ajkai Járási 
Földhivatalnak az elektronikus formában rendelkezésre bocsátott Szőc zártkert földkönyvéért 
és térképéért. 

A díj kifizetése határid őben megtörtént. 
 
86/2013. (XI.28.) határozat  Az önkormányzat a Szőcön állandó lakóhellyel rendelkező 43 fő 
14 év alatti gyermek részére Mikuláscsomagot és bébiételt vásárol összesen 18.985 Ft 
értékben. 

A vásárlás határid őben megtörtént, a csomagokat és a bébiételeket a 
Mikulásnapi ünnepségen átadtuk a gyerekeknek. 

 
89/2013. (IX.28.) határozat  Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, 
hogy Domonkos Adrienn nyolcadik évfolyamos tanuló Szőc település képviseletében részt 
vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

A határozatot határid őben megküldtük a halimbai iskola igazgatójának. 
 

Kérem a képviselő-testület tagjait beszámolóm megtárgyalására és elfogadására. 
 
Szőc, 2014. január 29. 
 
    Tisztelettel: 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 


