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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános, alakuló üléséről 
 
Az ülés helye:  Szőci Művelődési Ház  
   Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés időpontja: 2014. október 21. 1830 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 

 
Németh Balázs polgármester 
Farkas István képviselő 
Nagy József képviselő 
Pósa Ferenc képviselő 
Török Endre képviselő 
 
Izsáné Takács Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Szabó Szabolcs a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület elnöke 
Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete 
Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja vezetője 
 
Lovasi Erika jegyző 
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
Puha Edina pénzügyi ügyintéző 
Varga Szilvia adóügyi ügyintéző 
Némethné Vratnik Irén szociális ügyintéző 
Mustos Anita titkársági ügyintéző 
Somodiné Galambos Mária igazgatási ügyintéző 
Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
Szőc község lakossága 

 
A meghívottakból megjelent: 
 

1. Németh Balázs polgármester 
2. Farkas István képviselő 
3. Nagy József  képviselő 
4. Pósa Ferenc  képviselő 
5. Török Endre  képviselő 
 
Izsáné Takács Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Lovasi Erika jegyző  
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
Puha Edina pénzügyi ügyintéző 
Varga Szilvia adóügyi ügyintéző 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 21-i nyilvános, alakuló ülésének jegyzőkönyve 

2

Némethné Vratnik Irén szociális ügyintéző 
Mustos Anita titkársági ügyintéző 
Somodiné Galambos Mária igazgatási ügyintéző 
Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
2 fő érdeklődő, szőci lakos 
 
 

A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  5 fő 
 
Az ülést vezeti:    Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző  
 
 
Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a megválasztott képviselő-testületi tagokat, a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, a hivatal dolgozóit és minden jelenlévőt.  
Kérem, alakuló ülésünk ünnepélyes megnyitásaként hallgassuk meg a Himnuszt! 
 
 
HIMNUSZ 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület mind az 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
 
1. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 

választás eredményéről 
Előterjesztő: Izsáné Takács Gyöngyi, a HVB elnöke 
 

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Izsáné Takács Gyöngyi, a HVB elnöke 
 

3. A polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. Alpolgármester választás, az alpolgármester eskütétele 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
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5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

7. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. Vegyes ügyek 
 

 
 
1. ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ, A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
TÁJÉKOZTATÓJA A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
 
 
Izsáné Takács Gyöngyi, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Gratulálok Németh Balázsnak, hogy ismét 
polgármesterré választották, és gratulálok a megválasztott önkormányzati képviselőknek. 
Ismertetem a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján 
megtartott választásának eredményét. 
 
A tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
2. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 
 
 
Izsáné Takács Gyöngyi, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Kérem a megválasztott önkormányzati képviselőket, hogy tegyék le az esküt. 
 
Az önkormányzati képviselők – Farkas István, Nagy József, Pósa Ferenc és Török Endre - 
esküt tettek. Erről esküokmányt írtak alá, mely e jegyzőkönyv 2/1. melléklete. 
 
 
Izsáné Takács Gyöngyi, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Kérem a megválasztott polgármestert, hogy tegye le az esküt. 
 
 
Németh Balázs polgármester esküt tett. Erről esküokmányt írt alá, mely e jegyzőkönyv 
2/2. melléklete. 
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3. A POLGÁRMESTERI PROGRAM ISMERTETÉSE 
 
Németh Balázs polgármester 
A polgármesteri bemutatkozásom során, a választást megelőzően már vázoltam a község 
lakossága előtt az elképzeléseimet az előttünk álló ciklusra. A polgármesteri programot 
részletesen a gazdasági programon keresztül fogom bemutatni, a megválasztásomat 
követő 6 hónapon belül.  
Nagyvonalakban szeretném vázolni az elképzeléseimet. Tervem a Kútvölgy fejlesztése, a 
színpad fölé egy fa tetőszerkezet megépítése, bel- és külterületi utak aszfaltozása, 
gondolok itt a Szőci Szőlőhegybe vezető útra is. Itt a merőleges irányú fejlesztést tartom 
célszerűnek, úgy kellene a Határvölgyi útra kivezetni a forgalmat. Azt a szakaszt 
tervezném leaszfaltoztatni abban az esetben, ha az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok számára nyújtott pályázati támogatás megígért második felét is 
megkapja az önkormányzat.  
Terveim között szerepel az önkormányzati épületek hasznosítása, pl. a felújításra szoruló 
kisház, illetve a vendéglő épületét is valamilyen módon hasznosítani szeretném, akár más 
funkciót is adni az épületnek, hogy ne menjen tönkre.  
Megújuló energiaforrás pályázatokon is szeretnék indulni, az önkormányzati épület 
adottságainak köszönhetően alkalmas lenne napelemes rendszer kiépítésére.  
Nem vetettem el a térfigyelő kamerarendszer kiépítését sem, annak ellenére, hogy nem 
részesült támogatásban a múltkori pályázatunk. Úgy látom, hogy pl. a Határvölgyi út 
melletti illegális rendszeres szemétlerakást is csak ezen a módon akadályozhatnánk meg. 
A temetőt is rendbe szeretném rakni, az ottani nyilvántartások hiányosak, illetve ehhez 
temető nyilvántartó szoftvert szeretnék vásárolni. Ezzel kapcsolatban már árajánlatot is 
kértem.  
A szennyvíz csatornahálózat kiépítését, mint a legnagyobb volumenű beruházást sem 
vetette el az önkormányzat. Az adatszolgáltatások folyamatában vagyunk a Best Kft.-vel, 
és amint megfelelő támogatottságú pályázati lehetőség nyílik erre, szeretnénk pályázni. 
Nyilván itt az önerő a kulcsfontosságú kérdés, mivel nem szeretnénk a lakosságot 
nagymértékben terhelni. Ez attól függ, hogy az Európai Uniós forrásokból sikerül-e a 
következő ciklusban pénzt nyerni. Bizakodó vagyok, és talán a 2014-2020-as EU-s 
költségvetésből erre lesz forrás.  
Ebben a ciklusban aktuális lesz a falugondnoki autó cseréje is, mivel elég intenzíven van 
használva. Ha lesz rá lehetőség, ezt is pályázati támogatással szeretnénk megvalósítani. 
Röviden ennyi a tervem, melyet részleteiben a gazdasági programban fogok kifejteni.  
 
 
 
4. ALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁS, AZ ALPOLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 
 
Németh Balázs polgármester 
Társadalmi megbízatású alpolgármester személyére teszek javaslatot, az alpolgármestert 
a képviselő-testület titkos szavazással választja meg.  
Valószínűleg nem lesz meglepő a javaslatom, továbbra is bizalmat szavazok Farkas 
Istvánnak, őt javasolom alpolgármesternek választani, kérem ebben a képviselő-testület 
támogatását. 
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Farkas István képviselő 
Köszönöm a bizalmadat. Személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-
testületet, hogy zárjon ki az alpolgármester személyére vonatkozó döntésből. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, hogy személyes érintettsége miatt szavazzunk Farkas István 
képviselő kizárásáról az alpolgármester személyére vonatkozó döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2014. (X.21.) határozata 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Farkas István képviselőt az alpolgármester személyére 
vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Az alpolgármester személyének és majd az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak 
titkos szavazással történő megválasztása lebonyolítására 3 tagú eseti bizottságot 
javasolok létrehozni. Elnöke Pósa Ferenc, tagjai Török Endre és Nagy József képviselők 
legyenek. Kérem, szavazzunk! 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be a szavazatszámláló eseti bizottság tagjainak 
megválasztására vonatkozó döntésben. 
 
Török Endre képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be a szavazatszámláló eseti bizottság tagjainak 
megválasztására vonatkozó döntésben. 
 
Nagy József képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be a szavazatszámláló eseti bizottság tagjainak 
megválasztására vonatkozó döntésben. 
 
Németh Balázs polgármester 
Javasolom képviselő-társaimnak, hogy Pósa Ferenc képviselőt személyes érintettsége 
ellenére ne zárjuk ki a döntésből, mely a Szavazatszámláló Eseti Bizottság tagjainak 
megválasztásáról szól. Kérem, szavazzunk! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pósa Ferenc képviselőt 
személyes érintettsége ellenére nem zárja ki a döntésből, mely a 
Szavazatszámláló Eseti Bizottság tagjainak megválasztásáról szól. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Javasolom képviselő-társaimnak, hogy Török Endre képviselőt személyes érintettsége 
ellenére ne zárjuk ki a döntésből, mely a Szavazatszámláló Eseti Bizottság tagjainak 
megválasztásáról szól. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Török Endre képviselőt 
személyes érintettsége ellenére nem zárja ki a döntésből, mely a 
Szavazatszámláló Eseti Bizottság tagjainak megválasztásáról szól. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Javasolom képviselő-társaimnak, hogy Nagy József képviselőt személyes érintettsége 
ellenére ne zárjuk ki a döntésből, mely a Szavazatszámláló Eseti Bizottság tagjainak 
megválasztásáról szól. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy József képviselőt 
személyes érintettsége ellenére nem zárja ki a döntésből, mely a 
Szavazatszámláló Eseti Bizottság tagjainak megválasztásáról szól. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk Szavazatszámláló Eseti Bizottság előterjesztés szerinti létrehozásáról! 
A bizottság elnöke Pósa Ferenc képviselő, tagjai Török Endre és Nagy József képviselők 
legyenek. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester 
személyének és az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak titkos 
szavazással történő megválasztása lebonyolítására a Képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2012. (VI.14.) 
önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésében és a 33. § (5) 
bekezdésében foglaltak szerint háromtagú Szavazatszámláló Eseti 
Bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság elnöke:  Pósa Ferenc képviselő 
Tagjai:    Török Endre képviselő 

Nagy József képviselő 
 
A Szavazatszámláló Eseti Bizottság megbízatása az alpolgármester és az 
Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak, valamint elnökének 
megválasztását követően megszűnik. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 21-i nyilvános, alakuló ülésének jegyzőkönyve 

8

Németh Balázs polgármester 
Kérem a Szavazatszámláló Eseti Bizottságot, hogy az alpolgármester személyére 
vonatkozóan a titkos szavazást bonyolítsa le, majd az eredményről tájékoztassa a 
képviselő-testületet. A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 
 
SZÜNET 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy a szünetet követően a képviselő-testület 5 tagjából mind az 5 tagja 
jelen van, az ülés továbbra is határozatképes. 
Kérem a Szavazatszámláló Eseti Bizottság elnökét, ismertesse az alpolgármester 
választás eredményét! 
 
 
Pósa Ferenc képviselő, a Szavazatszámláló Eseti Bizottság elnöke 
A képviselő-testület tagjai leadták szavazatukat az alpolgármester személyére. Az 
urnában 4 érvényes szavazólap volt, érvénytelen szavazólapot nem találtunk. Farkas 
István képviselő 4 igen szavazatot kapott. 
 
Az alpolgármester választás eredményéről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 3. 
melléklete 
 
A titkos szavazás eredménye szerint a polgármester javaslatára Szőc Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2012. (VI.14.) 
önkormányzati rendelete 7. § (1) bek. a) pontjában és a 44. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint saját tagjai közül társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választott. Az alpolgármester 2014. október 21. napjától 
Farkas István. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Gratulálok Farkas Istvánnak az alpolgármesterré választásához, kérem, tegye le az esküt. 
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Farkas István alpolgármester esküt tett, melyről készült esküokmány e jegyzőkönyv 4. 
melléklete. 
 
 
 
5. A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Lovasi Erika jegyző 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést a 
képviselő-testület tagjai megkapták. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
 
Németh Balázs polgármester 
Személyes érintettségemet jelentem be saját illetményem és költségtérítésem 
megállapításáról szóló döntésben. Kérem, hogy a képviselő-testület zárjon ki a döntésből. 
 
Farkas István alpolgármester 
Javasolom, hogy kérésének megfelelően zárjuk ki Németh Balázs polgármestert a saját 
illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló döntésből. Kérem, 
szavazzunk! 
 
Az alpolgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Németh Balázs polgármestert a saját illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Farkas István alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Farkas István alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a polgármester illetményének és költségtérítésének előterjesztés 
szerinti megállapításáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 71. § (4) bekezdése alapján Németh Balázs főállású polgármester 
illetményét 2014. október 12. napjától havi bruttó 149.600 Ft, azaz 
Egyszáznegyvenkilencezer-hatszáz forint összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a polgármester költségtérítését a Mötv. 71. § (6) 
bekezdése alapján 2014. október 12. napjától havi bruttó 22.400 Ft, azaz 
Huszonkettőezer-négyszáz forint összegben állapítja meg. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. október 31. 

 
 
 
 
6. AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket.  
 
Farkas István alpolgármester 
Személyes érintettségemet jelentem be a saját tiszteletdíjam és költségtérítésem 
megállapítására vonatkozóan. Kérem a képviselő-testületet, zárjon ki a döntésből! 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk Farkas István alpolgármester kizárásáról a saját tiszteletdíja és 
költségtérítése megállapítására vonatkozó döntésből. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Farkas István alpolgármestert a saját tiszteletdíja és 
költségtérítése megállapítására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Németh Balázs polgármester 
Várom az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó 
kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Azt javasolom, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 52.400 Ft legyen. Ebből következően a 
költségtérítés összege 7.900 Ft. Kérem, e szerint szavazzunk a tiszteletdíj és a 
költségtérítés megállapításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján Farkas István társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21. napjától havi bruttó 52.400 
Ft, azaz Ötvenkétezer-négyszáz forint összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését a Mötv. 80. § (3) 
bekezdése alapján 2014. október 21. napjától havi bruttó 7.900 Ft, azaz 
Hétezer-kilencszáz forint összegben állapítja meg. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. október 31. 

 
 
 
 
7. AZ ÜGYRENDI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
A SZMSZ-ünk szerint az Ügyrendi és Szociális Bizottság 3 önkormányzati képviselő tagból 
áll. Javasolom, hogy a bizottság tagjai Pósa Ferenc, Nagy József és Török Endre 
legyenek. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be a SZEB tagjainak megválasztásával kapcsolatos 
döntésben. 
 
Nagy József képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be a SZEB tagjainak megválasztásával kapcsolatos 
döntésben. 
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Török Endre képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak 
megválasztásával kapcsolatos döntésben. 
 
Németh Balázs polgármester 
Azt javasolom, hogy személyes érintettsége ellenére ne zárjuk ki az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló döntésből Pósa Ferenc képviselőt. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2014. (X.21.) határozata 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Pósa Ferenc képviselőt az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Azt javasolom, hogy személyes érintettsége ellenére ne zárjuk ki az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló döntésből Nagy József képviselőt. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Nagy József képviselőt az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Németh Balázs polgármester 
Azt javasolom, hogy személyes érintettsége ellenére ne zárjuk ki az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló döntésből Török Endre képviselőt. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Török Endre képviselőt az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem a Szavazatszámláló Eseti Bizottságot, hogy a SZEB tagjainak titkos szavazással 
történő megválasztását bonyolítsa le. A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 
 
SZÜNET 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy a szünetet követően is mind az 5 képviselő jelen van, az ülés 
továbbra is határozatképes. 
 
Pósa Ferenc képviselő, a Szavazatszámláló Eseti Bizottság elnöke 
Ismertetem az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjaira vonatkozó titkos szavazás 
eredményét. A szavazólapon 3 név szerepelt. Az urnában 5 érvényes szavazólap volt, 
érvénytelen szavazólapot nem találtunk. 
 

1. Nagy József   képviselő  5 szavazatot, 
2. Pósa Ferenc  képviselő  5 szavazatot, 
3. Török Endre   képviselő  5 szavazatot kapott. 

 
 
A titkos szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 5. melléklete. 
 
 
A polgármester javaslatára, Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos 
szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta. 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy József, Pósa 
Ferenc és Török Endre képviselőket választotta az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság tagjává. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Gratulálok az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak a megválasztásukhoz. A tagok 
közül a képviselő-testület tikos szavazással választja meg a bizottság elnökét. Javasolom, 
hogy a bizottság elnöke Pósa Ferenc legyen.  
 
Pósa Ferenc képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének 
megválasztásában, kérem a képviselő-testületet, hogy zárjon ki a döntésből. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy személyes érintettsége miatt Pósa Ferenc képviselőt 
kizárjuk a SZEB elnökének megválasztására vonatkozó döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Pósa Ferenc képviselőt az Ügyrendi és Szociális Bizottság 
elnökére vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem a Szavazatszámláló Eseti Bizottságot, hogy az Ügyrendi és Szociális Bizottság 
elnökének megválasztására vonatkozóan a titkos szavazást folytassa le, melynek idejére 
szünetet rendelek el. 
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SZÜNET 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy a szünetet követően mind az 5 képviselő jelen van, az ülés továbbra 
is határozatképes. 
Kérem a Szavazatszámláló Eseti Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás 
eredményét, mely az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének megválasztásáról szólt. 
 
Pósa Ferenc képviselő, a Szavazatszámláló Eseti Bizottság elnöke 
Az urnában 4 érvényes szavazólap volt, érvénytelen szavazólapot nem találtunk. A 
szavazólapokon három név szerepelt. Pósa Ferenc 4 szavazatot kapott, Nagy József és 
Török Endre nem kapott szavazatot. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke tehát Pósa 
Ferenc. 
 
A titkos szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 6. melléklete. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos 
szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2014. (X.21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pósa Ferenc képviselőt 
az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökévé választja. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
8. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem képviselő-társaimtól, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdés, észrevétel? 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Mai alakuló ülésünknek több napirendi pontja 
nincs, köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1855 órakor bezárom. 

 
 

Kmf. 
 
 
 


