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Jegyzıkönyv  
 
Készült :  Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

nyilvános ülésérıl 
 
Az ülés helye :  Szıci Mővelıdési Ház  
   Szıc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés id ıpontja : 2014. június 12. 1600 óra 
 
Az ülésre meghívottak:  

 
Németh Balázs  polgármester 
Farkas István  alpolgármester 
Pósa Ferenc  képviselı 
Roikné Kovács Beatrix képviselı 
Szabó Szabolcs  képviselı; a Szıci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület 

elnöke 
Lovasi Erika   jegyzı  
Kovács Tibor, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, 
Szıc Csoportjának vezetıje 
Szıc község lakossága  

 
A meghívottakból megjelent:  
 

1. Németh Balázs  polgármester 
2. Farkas István  alpolgármester 

 3. Pósa Ferenc   képviselı 
4. Szabó Szabolcs  képviselı 

 
Lovasi Erika    jegyzı  
 

 
A képvisel ı-testület létszáma :  5 fı 
 
Jelenlév ı képvisel ık száma :   4 fı 
 
Az ülést vezeti :     Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzıkönyvvezet ı:    Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 tagjából 
jelen van 4 fı, az ülés határozatképes. Roikné Kovács Beatrix képviselı bejelentette, hogy 
késni fog az ülésrıl. 
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Képviselı-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai 
ülés napirendje a következı: 
 
 
1. A Szıc, Petıfi S. utcai telkek vételár-hátralék behajtásának üg ye 

Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

2. A 2013. évi bels ı ellenırzési jelentés megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
a) Pályázati támogatással fénymásoló-gép beszerzésé nek 

megtárgyalása 
b) Az önkormányzat tulajdonában lév ı, vegyesboltként üzemel ı 

helyiségben klímaberendezés felszerelése engedélyez ésének 
megtárgyalása 

 
 
 
 
1. A SZİC, PETİFI SÁNDOR UTCAI TELKEK VÉTELÁR-HÁTRALÉK 
BEHAJTÁSÁNAK ÜGYE  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. A polgármester összefoglalta az 
elıterjesztés lényegét, mely e jegyzıkönyv 1. melléklete. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Petıfi utcai 
telek vételár-hátralékok behajtásáról az elıterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
25/2014. (VI.12.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a sz ıci 214/12 hrsz és 214/13 hrsz-ú, valamint a sz ıci 
214/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítése során a vev ı által meg nem fizetett 
vételár miatt keletkezett vételár-hátralék és járul ékos költségei behajtása 
érdekében a szükséges intézkedéseket – ügyvédi megb ízás, peren kívüli 
és peres eljárás kezdeményezése, végrehajtási eljár ás kezdeményezése, 
stb. - megtegyen, az ügyben az önkormányzat nevében  és képviseletében 
eljárjon és nyilatkozatokat, intézkedéseket tegyen.  
 



 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete 2014. június 12-i nyilvános ülésének jeg yzıkönyve 

3 

A képvisel ı-testület felkéri a polgármestert, hogy a vételár-h átralék és 
járulékos költségei behajtásával kapcsolatos eljárá s folyamatáról 
negyedévente tájékoztassa a képvisel ı-testületet.  
 
Felelıs:  Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  folyamatos, ill. háromhavonta 

 
 
 
 
2. A 2013. ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták a belsı ellenırzési jelentést, melyben a belsı ellenır leírja, 
hogy milyen hiányosságokat tapasztalt. Leginkább a szabályzatok tekintetében vannak 
elmaradásaink. Az említett pénztárhiányt az érintett elızı pénztáros befizette. A gázolaj 
megtakarítás többlet-kifizetése számítási hibából adódott, ezt ma már korrigálni nem 
tudjuk.  
 
Farkas István alpolgármester  
Nem az akkori falugondnok a hibás, tehát nem vele kell megfizettetni a hiányt. 
 
Lovasi Erika jegyz ı 
Ez tulajdonképpen hiányként nem jelentkezik, mert az ügyintézı 2010 áprilisában rosszul 
számolt. A pénzügyi része, a könyvelés rendben van. Az önkormányzatot ért 4.894 Ft 
többletkifizetésbıl eredı kár. 
Folyamatban van a pénzügyi szabályzatok elıkészítése, új szabályzatokra van szükség.  
 
Farkas István alpolgármester  
Miért nem készültek el megfelelı idıben a szabályzatok? 
 
Lovasi Erika  
Ennek idıhiány az oka. 
 
Németh Balázs polgármester  
A belsı ellenırzést végzı szakember megígérte, hogy a FEUVE szabályzatot el fogja 
készíteni, de ezen kívül számos szabályzat hiányzik, amit leírt az ellenırzési jelentésben. 
 
 
Roikné Kovács Beatrix képvisel ı megérkezett az ülésre. A megválasztott képvisel ık 
száma 5 fı, jelenlév ı képvisel ık száma 5 f ı. 
 
 
Lovasi Erika jegyz ı 
Egy vállalkozó elkészítené a hiányzó pénzügyi szabályzatokat 250 ezer forintért. 
Egyszerően nincs rá idı, hogy helyben elkészítsük ıket, a munkatársaim szinte reggeltıl 
estig dolgoznak a hivatalban. 
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Németh Balázs polgármester  
Javasolom a belsı ellenırzési jelentés elfogadását, valamint kérem, hogy a jelentésben 
megfogalmazott hiányosságok megszőntetésére a jegyzı készítsen intézkedési tervet, 
melynek határideje 2014. augusztus 30. legyen. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
26/2014. (VI.12.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete megtárgyalta az 
önkormányzatnál 2013 októberében tartott bels ı ellenırzési jelentést, 
melynek tárgya a 2010., 2011. és 2012. költségvetés i évek 
rendszerellen ırzése volt. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a jegyz ıt, hogy a jelentésben rögzített 
hiányosságok megsz őntetésére készítsen intézkedési tervet és azt 
terjessze a képvisel ı-testület elé. 
 
Felelıs:   Lovasi Erika jegyz ı 
Határid ı:  2014. augusztus 30. 
 

A belsı ellenırzési jelentés e jegyzıkönyv 2. melléklete 
 
 
 

 
3. VEGYES ÜGYEK 

 
 

3. a) PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL FÉNYMÁSOLÓ-GÉP BESZERZ ÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Tájékoztatom a képviselı-testület tagjait, hogy a közmővelıdési érdekeltségnövelı 
pályázaton 188 ezer forintot nyert önkormányzatunk. Amikor elkészítettük és benyújtottuk 
a pályázatot, 400 ezer forint támogatással számoltunk, de megnéztem, hasonló nagyságú 
települések 60 ezer forintot kaptak. Többek között fénymásoló beszerzésérıl döntöttünk 
annak idején. Két helyrıl kértem árajánlatot. Minden szempontot figyelembe véve azt 
javasolom, hogy a Konica Minolta bizhub 215 típ. gépet vásároljuk meg, ami ugyan 100 
ezer forinttal drágább a Rico típusú másik ajánlott gépnél, de a Konica kompatibilis a 
nálunk jelenleg futó windows programokkal. A gép ára bruttó 341 ezer forint. Ezen kívül 
szeretnék 6 db széket beszerezni az orvosi rendelıbe, melyek ára kb. bruttó 105 ezer 
forint. A pályázatban 200 ezer forint önrész biztosítását vállaltuk. 
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3. b) AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉV İ, VEGYESBOLTKÉNT ÜZEMELİ 
HELYISÉGBEN KLÍMABERENDEZÉS FELSZERELÉSE ENGEDÉLYEZ ÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Megkeresett Máté Zoltán, a bolt bérlıje, hogy engedélyezzük számára a vegyesboltként 
üzemelı, önkormányzati tulajdonban lévı helyiségben klíma felszerelését. A költségei 
kompenzálására hozzájárulást kér az önkormányzattól.  
 
Farkas István alpolgármester  
Természetesen járuljunk hozzá! 
 
Lovasi Erika jegyz ı 
A bérlı szerint a klímaberendezés költsége kb. 200 ezer forint. Nem hozzájárulást kér, 
hanem szeretné ezzel az összeggel csökkentetni a bérleti díját, magyarul a költségét 
szeretné lelakni. 
 
Farkas István alpolgármester  
Véleményem szerint akkor járuljunk hozzá a költségekhez, illetve számítson bele a bérleti 
díjba, ha nem egy bontott, mobil klímát szerel be, hanem egy megfelelı készüléket, amit 
aztán a helyiségben is hagy, ha netán megszőnik a bérleti jogviszony közte és az 
önkormányzat között. Ennyi kikötésünk legyen! 
 
Németh Balázs polgármester  
Én nem így értettem a boltos kérését, szerintem hozzájárulást kér a költségekhez. 
 
Pósa Ferenc képvisel ı 
Az alpolgármester véleményével egyetértek. Ha nem egyértelmő a boltos kérése a 
polgármester számára, akkor egyeztessenek, és pontosítsák a kérést. Ha ez meglesz, 
akkor tudunk dönteni róla. 
 
Németh Balázs polgármester  
Rendben van, beszélek Máté Zoltánnal.  
 
Tájékoztatom a képviselı-testület tagjait, hogy nem nyertünk a közbiztonság növelését 
szolgáló pályázaton, a megyében mindössze egy település, Devecser kap támogatást 
térfigyelı kamerarendszer kiépítéséhez. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése? Megállapítom, hogy több kérdés, 
hozzászólás nincs. Mai ülésünknek több napirendi pontja nincs, köszönöm képviselı-
társaim munkáját, az ülést 1635 órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 


