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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Szőci Művelődési Ház  
   Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés időpontja: 2014. november 18. 1600 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 

 
Németh Balázs polgármester 
Farkas István képviselő 
Nagy József képviselő 
Pósa Ferenc képviselő 
Török Endre képviselő 
 
Szabó Szabolcs a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület elnöke 
Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc,  
 Nyirád Csoportja vezetője 
 
Lovasi Erika jegyző 

 
Szőc község lakossága 

 
A meghívottakból megjelent: 
 

1. Németh Balázs polgármester 
2. Farkas István képviselő 
3. Nagy József  képviselő 
4. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika jegyző  
 
2 fő érdeklődő, szőci lakos 
 
 

A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  4 fő 
 
Az ülést vezeti:    Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző  
 
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 18-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

2

Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 5 tagjából 4 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Pósa Ferenc képviselő előre bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt 
venni a mai ülésen. 
 
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. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 

döntésekről 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Az SZMSZ felülvizsgálata, új rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Törvényességi felhívás teljesítési határideje meghosszabbításának 
megtárgyalása (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
közszolgáltatás tárgyában) 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeinek megtárgyalása, rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. A 2015. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

6. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár-tervezet 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

7. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében nyújtott ösztöndíj 
támogatás megszűntetésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. Hóeltakarításra vonatkozó szerződés megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9. Mikulásra és karácsonyra ajándékcsomagok vásárlásának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 

  
10. Vegyes ügyek 
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1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTER 
ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. (A polgármester felolvasta az 
előterjesztést.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott hatáskörben az általam hozott döntésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2014. (XI. 18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 

 
 
2. AZ SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA, ÚJ RENDELET MEGALKOTÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést, mely részletezi, hogy miért 
szükséges az SZMSZ-t felülvizsgálni és új rendeletet alkotni. Az SZMSZ melléklete az 
ügyrend, mely annyiban változik, hogy két napon lett beállítva az én ügyfélfogadási időm, 
és a testületi ülések napja a keddi nap lett. A Nyirádról kijáró ügyintéző hivatali ideje 
igazodott a hivatalos ügyfélfogadási időhöz, mert már csütörtöki napokon neki sem 
szükséges 16 óra után Szőcön lennie, eddig az én fogadóórám miatt volt ezen a napon a 
későbbi ügyfélfogadás. 
 
Nagy József képviselő 
Ha az új SZMSZ-t elfogadjuk, azt a későbbiek folyamán lehet módosítani? Ha esetleg 
szeretnénk Szőcre egy állandó ügyintézőt, módosítható-e az ügyrend? 
 
Lovasi Erika jegyző 
Természetesen igen. A mai ülésen azért szükséges az SZMSZ felülvizsgálata, mert az 
önkormányzati törvény előírja, hogy ezt vagy az alakuló, vagy az azt követő ülésen meg 
kell tenni. Ha a képviselő-testület szükségesnek tartja, mind az SZMSZ-t mind pedig az 
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ügyrendet bármikor módosíthatja. A közös hivatal ügyrendjét Nyirád és Szőc Képviselő-
testületének ugyanazon formában szükséges elfogadnia. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, először szavazzunk az SZMSZ 3. 
függeléke, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2014. (XI.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét. 
 
Az ügyrend a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet 3. függeléke. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

 
 

Németh Balázs polgármester 
Kérem képviselőtársaimat, szavazzunk az új szervezeti és működési szabályzat 
előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014. (XI.21.) rendelete  

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete 
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3. TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 
MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA (NEM KÖZMŰVEL 
ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ KÖZSZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁBAN) 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Újabb határidő-hosszabbítást 
kérünk, mert a rendeletet előkészítő munkák még folynak. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének szabályozására 
vonatkozóan megállapított határidő újabb meghosszabbítása iránti kérelemről az 
előterjesztés 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 
64/2014. (XI.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjához, hogy a 
VEB/004/1147-3/2014. ügyszámú, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésének szabályozására vonatkozóan megállapított 
2014. november 19-i határidőt ismét hosszabbítsa meg. 
 

Indokolás 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előkészítése 
hosszabb időt vesz igénybe, ezért a képviselő-testület a törvényességi 
felhívásban megadott, meghosszabbított határidőig sem tudja teljesíteni a 
rendeletalkotási kötelezettségét. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának küldje meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. november 19. 
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4. A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA, RENDELET MEGALKOTÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Ha az időjárás engedi, a jövő héten, 
pénteken szeretnénk a tűzifát kiosztani. Amikor az előterjesztés készült, még nem volt 
ismert a fuvar díja, ez köbméterenként bruttó 2.000 Ft lesz, mely az önkormányzat saját 
hozzájárulása kell, hogy legyen. A családok jövedelmi viszonyait rangsorolva 23 család 
fog egy-egy köbméter tűzifát kapni. Az előterjesztés szerint a döntést én hoznám meg, 
mely objektív tények, az egy főre jutó jövedelem alapján történne. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a szociális 
célú tűzifa támogatás költségeinek biztosításáról az előterjesztés 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 
65/2014. (XI.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet szerint 23 
erdei m3 igényelt és jóváhagyott famennyiség után 408.940 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.  
 
A vissza nem térítendő támogatás (408.940 Ft) és a szociális célú tűzifa 
értékének (438.150 Ft) különbözete 29.210 Ft, valamint a szállítási költség 
(bruttó 2.000 Ft/m3), összesen 46.000 Ft, mindösszesen 75.210 Ft – mint 
önerő – fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. február 15. 
 
 
 

 
Németh Balázs polgármester 
Kérem képviselőtársaimat, szavazzunk a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 
szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete 

szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
5. A 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
A jövő évi belső ellenőrzési tervet december 31-ig kell elfogadnia a képviselő-testületnek. 
Az írásos előterjesztést képviselőtársaim megkapták. (A polgármester felolvasta az 
előterjesztést.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk a 2015. évi belső ellenőrzési terv előterjesztés szerinti 
jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
66/2014. (XI.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Szőc Község 
Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint: 
 
1.  
a) Az ellenőrzés tárgya: A pénzkezelési és leltározási tevékenységgel 
kapcsolatos szabályozások vizsgálata az önkormányzat területén 
b) Az ellenőrzés célja: szabályosság vizsgálata 
c) Ellenőrizendő időszak: 2014. II. félév 
d) Az ellenőrzés időszükséglete: 3 ellenőrzési nap 
e) Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 
f) Az ellenőrzés ütemezése: 2015. I. negyedév 
g) Vizsgált egység: Szőc Község Önkormányzata 
 
2. Tartalék napok 
Az adott évben jelentkező igények teljesítése érdekében 
Az ellenőrzésre tervezett tartalék napok száma: 2 nap 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. december 31. 
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6. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETHATÁR-
TERVEZET MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. (A polgármester felolvasta az 
előterjesztést.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár 
tervezet szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2014. (XI.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban 
Szőc településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatár-tervezettel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai 
úton és elektronikus formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Főosztályának küldje meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. november 28. 
 

A körzethatár-tervezet e jegyzőkönyv 4. melléklete. 
 
 
 
7. AZ ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT 
ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS MEGSZŰNTETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
A 2013. november 28-i képviselő-testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a képviselő-
testület támogatja, hogy Domonkos Adrienn Szőc település képviseletében részt vegyen 
az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat vállalta, hogy a delegált 
diák számára havi 3.000 Ft ösztöndíjat nyújt. A tanuló édesanyja jelezte, hogy a gyermeke 
már nem abban az iskolában tanul, mely részt vesz a tehetséggondozó programban, 
november 10-től átjelentkezett egy tapolcai középiskolába. A november havi ösztöndíjat 
kiutaltuk a tanulónak, azt javasolom, hogy november 30-i hatállyal szűntessük meg 
Domonkos Adrienn támogatását, módosítsuk az erre vonatkozó, 89/2013. (XI.28.) 
határozatunkat. Kérem, szavazzunk! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2014. (XI.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 89/2013. 
(XI.28.) határozatát, melyben Domonkos Adrienn tanulót támogatta abban, 
hogy Szőc település képviseletében részt vegyen az Arany János 
Tehetséggondozó Programban. 
 
A képviselő-testület 2014. november 30-i hatállyal megszűnteti az általa 
delegált diák számára 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra megállapított 
ösztöndíj támogatást. 
 

Indokolás 
 
Domonkos Adrienn törvényes képviselője bejelentette, hogy a tanuló a 
tanulói jogviszonyát 2014. november 9-én megszűntette abban az oktatási 
intézményben, amely az Arany János Tehetséggondozó Programban részt 
vesz. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az 
érintettet értesítse. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. december 3. 

 
 
 
 
8. HÓELTAKARÍTÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Több vállalkozót is megkerestem a hóeltakarítással kapcsolatban. Két árajánlatot kaptunk, 
egyiket a szőci Dallos-Car Kft.-től, a másikat Ferenczi László nyirádi vállakozótól. A szőci 
vállalkozó 10 ezer forintos óradíjért, a nyirádi vállalkozó 7 ezer forintos óradíjért vállalná a 
szolgáltatást. Nem biztos, hogy a nyirádi vállalkozó lenne összességében az olcsóbb, mert 
mérlegelnünk kell azt is, hogy adott esetben neki át kell jutnia Szőcre. 
 
Nagy József képviselő 
Szerintem maradjunk a helyi vállalkozónál, mivel helyben van, és ezáltal hatékonyabb is a 
hóeltakarítás. 
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Németh Balázs polgármester 
Javaslom a Dallos-Car Kft. hótolásra vonatkozó ajánlatának elfogadását. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2014. (XI.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Dallos-Car 
Kft.-t (székhelye: 8452 Szőc, Petőfi Sándor utca 16., képviselője: Bodó 
Beatrix ügyvezető) Szőc község hóeltakarítási munkáinak elvégzésével, 
bruttó 10.000 Ft óradíjért. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a hóeltakarításra 
vonatkozó szerződést a kft. képviselőjével kösse meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. december 10. 
 
 
 

 
 
9. MIKULÁSRA ÉS KARÁCSONYRA AJÁNDÉKCSOMAGOK VÁSÁRLÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Javasolom, hogy a korábbi évek hagyományának megfelelően a szőci 18 év alatti 
gyermekek részére Mikuláscsomagot vásároljunk a tavalyi 400 Ft helyett 500 Ft értékben, 
a szőci 65 éven felülieknek karácsonyi csomagot a tavalyi 600 Ft helyett 1.000 Ft 
értékben, ezen kívül az otthonban élő időseknek karácsonyi csomagot a tavalyi 300 Ft 
helyett 450 Ft értékben. Nagy József képviselő javaslatára a kuponok helyett az idén 
csomagot adjunk a szőci időseknek. 
A szőci 65 év feletti idősek száma 35, az otthonban élők száma 160, a 18 év alatti 
gyermekek száma 49. 
 
Nagy József képviselő 
Javaslom, hogy Szőcön vigyük le 60 éves korig az ajándékcsomag listások számát. Mivel 
csak plusz 19 emberről lenne szó, nem jelente jelentősebb többletköltséget. 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a képviselők véleményét, javaslatát. 
 
Farkas István alpolgármester 
Javasolom, hogy a 60 év felettiek kapjanak karácsonyi csomagot. 
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Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Javasolom, hogy a 60 év feletti szőci lakosok 
kapjanak ajándékcsomagot. 
 
A költségek így a következők lesznek: 
60 év feletti idősek részére ajándékcsomag:   54 fő x 1.000 Ft =  54.000 Ft. 
A szociális otthonban élők részére ajándékcsomag:  160 fő x 450 Ft =  72.000 Ft. 
18 év alatti gyermekek részére Mikuláscsomag:  49 x 500 Ft =  24.500 Ft. 
Mindösszesen                  150.500 Ft.  
 
Kérem képviselő-társaimat, szavazzunk ajándékcsomagok és Mikuláscsomagok 
előterjesztés szerinti megvásárlásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2014. (XI.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60 év feletti szőci lakosok és a 
szőci szociális otthonban élő lakosok részére karácsonyi ajándékcsomagot, a szőci 
18 év alatti gyermekek részére Mikuláscsomagot vásárol, melyek költsége a 
következő: 
 
60 év feletti idősek részére ajándékcsomag:   54 fő x 1.000 Ft =  54.000 Ft 
A szociális otthonban élők részére ajándékcsomag:  160 fő x 450 Ft =  72.000 Ft 
18 év alatti gyermekek részére Mikuláscsomag:   49 x 500 Ft =  24.500 Ft 
Összesen:                   150.500 Ft 
 
A képviselő-testület a csomagok árának fedezetét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. december 23. 
 
 
 
 
10. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a polgármesterré választásomat követően a 
munkahelyem miatt, a közalkalmazotti státuszomból adódóan személyesen érintett az 
összeférhetetlenség, melyet a vonatkozó jogszabály szerint 30 napon belül meg kell 
szűntetnem. Ezt november 9-i hatállyal megtettem, fizetés nélküli szabadságot vettem ki a 
munkahelyemen, melyet az igazgatónő engedélyezett. 
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Tájékoztatlak benneteket arról is, hogy a határvölgyi út melletti illegális szemétlerakásból 
rendőrségi ügy lett. Mivel a szemét az önkormányzat tulajdonában lévő területen van, az 
elszállításáról nekünk kell gondoskodnunk. Az Avar Ajka ÖKO Városüzemeltetési és 
Vagyonkezelési Kft.-től kértem árajánlatot egy 7 m3-es hulladékgyűjtő konténerre. Az 
ártalmatlanítási díj és a konténer bérleti-, szállítási díja 58.360 Ft + ÁFA, összesen 74.117 
Ft. 
 
Nagy József képviselő 
Hosszú távon viszont megoldást kell találnunk a szemetelés visszaszorítására, mert ha 
ezután is megtörténik, az az önkormányzatnak nagyon sokba fog kerülni.  
 
Németh Balázs polgármester 
Igen, erre lett volna nagyon jó a térfigyelő kamera, de sajnos nem nyertünk pályázati 
támogatást. Kérem, szavazzunk a konténer megrendeléséről az előterjesztés 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 
71/2014. (XI.18.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonú területen ismeretlen személy által illegálisan lerakott szemét 
elszállítása céljából megrendel 1 db 7 m3-es hulladéktároló konténert az 
Avar Ajka ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.-től. 
 
A hulladék-ártalmatlanítási díj, valamint a konténer bérleti- és szállítási 
díja összesen 58.360 Ft + ÁFA, azaz 74.117 Ft.  
 
A díj fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja.  
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. november 30. 
 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem képviselő-társaimtól, hogy a vegyes ügyek keretében van-e még kérdés, 
észrevétel? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Mai ülésünknek több napirendi pontja 
nincs, köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1655 órakor bezárom. 

 
Kmf. 

 
 


