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ELİTERJESZTÉS 

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 

2014. április 17-i nyilvános ülésére 
 
Tárgy:   Beszámoló a lejárt határidej ő képvisel ı-testületi határozatok  

végrehajtásáról (2014. március 20-ig hozott döntések) 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2012. (IV. 15.) 
önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontjában elıírtak szerint az alábbiakban adok 
tájékoztatást a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról: 
 
91/2013. (XII.12.) határozat  A képviselı-testület egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Szıc településre 
vonatkozó, kötelezı felvételt biztosító általános iskolai körzethatár-tervezettel. 
A döntésr ıl a VMKH Oktatási F ıosztályát határid ıben értesítettem. 
 
92/2013. (XII.12.) határozat  A képviselıtestület Szıcön – nem a bentlakásos szociális 
otthonban - élı 34 fı 65 év feletti lakos részére 600 Ft/fı értékő vásárlási utalványt, a szıci 
szociális otthonban élı 161 fı részére pedig 300 Ft/fı értékő karácsonyi csomagot biztosít.  
Az utalványokat és a csomagokat határid ıben átadtuk. 
 
93/2013. (XII.12.) határozat  A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy Szıc 
település téli hó-eltakarítási feladatainak ellátására, 2013. december 16-tól 2014. március 
31-ig terjedı idıszakra szerzıdést kössön a Tres-Thermo Kft.-vel (1141 Budapest, Szugló u. 
82., képviseli: Trestyén Gábor). 
A szerzıdést határid ıben megkötöttük, a téli id ıszakban a kedvez ı idıjárásnak 
köszönhet ıen nem került sor hó-eltakarításra. 
 
94/2013. (XII.12.) határozat  A képviselı-testület elutasítja Szabóné Lakatos Andrea ajkai 
lakos kérelmét, mely az önkormányzat tulajdonában lévı vendéglátó üzlet bérbe vételére 
vonatkozik. 
A testület döntésér ıl az ügyfelek határid ıben értesítettem. 
 
1/2014. (I. 22.) határozat  A képviselı-testület a Sopron Bank Burgenland Veszprémi 
Fiókjánál lekötött, 2014. január 31-én lejáró 4.189.000 Ft pénzbetét összegébıl 4.180.000 
Ft-ot hat hónap idıtartamra, 2014. február 1-jétıl 2014. július 31-ig, évi 2,45%-os kamatra 
leköt. 
Az ismételt lekötés határid ıben megtörtént. 
 
7/2014. (II. 13.) határozat  a 8/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a 2014. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtása a Magyar Államkincstár 
felé. 
A pályázatot határid ıre elkészítettük és benyújtottuk, elbírálása még ne m történt meg. 
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9/2014. (II.13.) határozat  A képviselı-testület az OTP Banknál értékpapír számlát nyit, és 
3,75 %-os éves hozamra kincstárjegyet vásárol 3.000.000 Ft névértéken. 
A kincstárjegyet határid ıben megvásároltuk. 
 
10/2014. (II.13.) határozat  A képviselı-testület Nagy József falugondnok részére 30.000 Ft 
munkaruha juttatást biztosít. A munkaruha juttatás kifizetése és elszámolása a ruházati 
költségtérítésre vonatkozó szabályok szerint történik. 
A munkaruha juttatás kifizetése határid ıben megtörtént. 
 
11/2014. (II.13.) határozat  A képviselı-testület 2014. február 14-i hatállyal módosítja a 
képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2012. (VI.14.) 
önkormányzati rendelet 4. függelékét. (Új kormányzati funkciók bevezetése miatt) 
A Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántart ás módosításához szükséges 
intézkedéseket a jegyz ı határid ıben megtette. 
 
12/2014. (III.4.) határozat  A képviselı-testület pályázatot nyújt be az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatására. 

Fejlesztési célok:  
A Gábor Áron utca felújítása 50 fm hosszban, kb. 150 m2 aszfaltozással 
A Kossuth Lajos utca kátyúzása 1000 fm-en 
A Petıfi Sándor utcában vízelvezetı árok és csapadékcsatorna építése 50 fm hosszban 
A Kossuth Lajos utcai vízelvezetı árok javítása kb. 80 fm-en 
Az önkormányzat hivatali épületének főtéskorszerősítése 
Az épület külsı hıszigetelése 318 m2-en 8 cm-es Nikecell-lel 
Az épület belsı festése (falak, ajtók festése, mővelıdési ház színpadának, lépcsıjének 
lakkozása, mőhely és kazánház meszelése) 1390 m2-en 

Pályázatunk eredményes volt, 6.500.000 Ft vissza ne m térítend ı támogatást nyertünk, 
a tervezett fejlesztéseket megvalósíthatjuk. 
 
14/2014. (lll.20.) határozat  A képviselı-testület pályázatot nyújt be a könyvtári és a 
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai 
támogatásának 2014. évi szabályairól szóló, az emberi erıforrások minisztere 9/2014. (II.3.) 
EMMI rendeletében foglaltak szerint. 
A pályázatot határid ıre elkészítettük és benyújtottuk, elbírálása még ne m történt meg. 
 
15/2014. (III.20.) határozat  A képviselı-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat nem 
vásárol DRV részvényt.  
A döntésr ıl a DRV Zrt.-t értesítettük. 
 
16/2014. (III.20.) határozat  Az önkormányzat megrendeli a DRV Zrt.-tıl a Halimba, Cseresi 
átemelı csatlakozási pontnál mérıszekrény telepítését, valamint a földkábelek kiépítését és 
bekötését az elosztóba bruttó 208.278 Ft értékben, a 2015. évi koncessziós díj terhére.  
A megrendelést határid ıben elküldtük a DRV Zrt. részére. 
 
 
 
Kérem a képviselı-testület tagjait beszámolóm megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Szıc, 2014. április 11. 
 
   Tisztelettel: 
 


