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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

közmeghallgatásáról 
 
A közmeghallgatás helye:  Szőci Művelődési Ház  
     Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
A közmeghallgatás időpontja: 2014. december 11. 1100 óra 
 
A közmeghallgatásra meghívottak: 

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

A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  3 fő 
 
Az ülést vezeti:    Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző  
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Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 5 tagjából 3 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Farkas István alpolgármester előre bejelentette, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni a mai ülésen, Pósa Ferenc képviselő azt jelezte, lehet, hogy ideér, de késni 
fog. 
 
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 önkormányzat 2014. évi tevékenységéről, vagyoni 

helyzetéről 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 
VAGYONI HELYZETÉRŐL 
 
 
Németh Balázs polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat 2014. évi 
tevékenységéről és a vagyoni helyzetéről. A tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete. 
 
 
 
2. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 
 
Németh Balázs polgármester 
Folyamatos gondot okoz a határvölgyi út mellé illegálisan lerakott hulladék. A kérdéses 
helyen az erdészet segítségével akáckarókat raktunk le, illetve a felső részen az út mellett 
kéne a területet kiárkolni, hogy ne tudjanak oda bejárni a szemetelők autóval. Mindezek 
hatékonysága a szemetelés ellen azonban megkérdőjelezhető, hiszen már a tavasszal is 
30 zsáknyi hulladékot szedtünk össze ezen a részen. Valamilyen módon meg kellene 
akadályoznunk, hogy a falu határába szemetet szállítsanak, a terület gazdájával kellene 
közösen megoldást találnunk a problémára. Ahol feljárnak az utók, ott nem árkolhatjuk ki a 
területet. A környezetünk védelmében községünkben jelenleg az illegális szemétlerakás 
jelenti a legnagyobb problémát. 
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3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a megjelentek közérdekű észrevételeit, kérdéseit, tegyék fel nekem, vagy a testület 
tagjainak. 
 
Hanczvikkel Istvánné szőci lakos 
Pár hónappal ezelőtt mindannyian kaptunk a faluban a jegyzőtől egy felhívást, amely a 
kutyatartás szabályairól szólt. Nekünk folyamatosan gondot okoz három szabadon kószáló 
kutya, kérem, hogy a hivatal tegyen ez ellen valamit. 
 
Inhoff Károly szőci lakos 
2-3 kutya ugatása miatt nem alszunk egész éjjel. 
 
Hanczvikkel Istvánné szőci lakos 
Nagy sérelem ért minket a boltban, az eladónő nagyon durván viselkedett velünk. 10 
száraz zsemlét szerettem volna vásárolni, mire az eladónő azt válaszolta, hogy nem tud 
bemenni érte a raktárba, mert nem hagyhatja felügyelet nélkül az eladóteret, mert itt 
mindenki lop. Hárman voltunk az üzletben vevők, nagyon megsértett bennünket. Valaki 
utasítsa rendre ezt a nőt! 
 
Németh Balázs polgármester 
Valóban, a boltra sok panasz van, az áruk minőségével is sok a probléma.  
 
Inhoff Károly szőci lakos 
A kiszolgáló pult tele van árukkal. Egy gyereket sem akarok megsérteni, de amikor a 
boltos bemegy a raktárba áruért, bármi is történhet. Annyi áru be van rakva a boltba, hogy 
nem férnek be az emberek. 
 
Németh Balázs polgármester 
Ajánlani fogom a boltosnak, hogy a vagyonvédelem érdekében szereltessen fel kamerát. 
 
Nagy József képviselő 
Fel lett ajánlva neki a kocsma épülete bolt céljára, mert az nagyobb, de nem tartott rá 
igényt.  
 
Bencsik István szőci lakos 
Valóban nagyon zsúfolt a bolt, amire megoldás lenne, ha átköltöztetné az áru egy részét a 
volt kocsma épületébe.  
Én is jártam a falu határában, valóban megint ott vannak a nagy kupac szemetek. 
Beszéljék meg a tulajdonossal, hogy a kérdéses utat sorompóval zárják le.  
Az állattartásra szeretném felhívni az illetékesek figyelmét. Lehetne egy-egy bejárást 
tartani, hogy némelyek milyen körülmények között tartják az állataikat, vannak emberek, 
akik egyáltalán nem alkalmasak állattartásra. Boldog, boldogtalan tarthat lovat, kutyát, 
amikor fogalma sincs az állattartás szabályairól. Aki nem alkalmas rá, az ne tartson állatot! 
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Lovasi Erika jegyző 
Az ebtartás szabályaira felhívtuk a lakosság figyelmét, de egyéb jogkörünk nincs ezzel 
kapcsolatban. Szabálysértési feljelentést a Járási Hivatalnál kell benyújtani, nekik van 
hatáskörük eljárni. Kérem a panaszost, hogy nevezze meg a kutyák tulajdonosait, és még 
egyszer figyelmeztetjük őket a szabályok betartására, hátha ez is eredményre vezet. 
 
Inhoff Károly szőci lakos 
Annak idején, amikor a Rajmonné volt a jegyző, engem 10 ezer forintra büntetett a kutyám 
miatt. Most nem lehet ezt megtenni? 
 
Lovasi Erika jegyző 
Ahogy elmondtam, a jegyzőnek erre ma már nincsen hatásköre. 
 
Inhoff Károly szőci lakos 
Akinek vannak állatai, tudja, hogy az egerek, patkányok bejönnek a lakóépületekbe. 
Lehet-e azokat mérgezni?  
 
Lovasi Erika jegyző 
Igen lehet, a rágcsálók elszaporodását meg kell akadályozni. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
Amikor az útjavításokat végezték, a Kossuth utcai járdákra nem gondoltak? 
 
Nagy József képviselő 
De igen, mindkét oldalon nagyon ráférne a javítás a járdákra. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
A Dömös-féle cég hozzájárult-e a határvölgyi út javításához? 
 
Németh Balázs polgármester 
Sajnos nem, pedig részben a bányába közlekedő teherautók teszik tönkre. 
 
Inhoff Károly szőci lakos 
Amikor én voltam képviselő, kértünk úthasználati díjat.  
Régi gondunk, hogy nagyon hiányzik a járda a bolttól a buszmegállóig. Elmennek 
mellettünk az autók, és lefröcskölnek bennünket, mert az úton kell mennünk. Gyalogjárdát 
kellene ide építeni. Kinevetik az embert a gyorsan hajtó gépkocsivezetők. 
Az Ajkáról 920-kor induló járat nem jön be a faluba.  
15-20 utas is leszáll erről a buszról alkalmanként, nem lehetne elérni a Volánnál, hogy 
bejöjjön ez a járat a faluba? Sokan megyünk be Ajkára reggelenként, mert itt olcsóbban 
tudunk vásárolni, mint Szőcön. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
Sajnos, a 1020-as busz sem jön be a faluba. 
 
Németh Balázs polgármester 
Küldök egy levelet a Volánnak, megpróbáljuk elérni, hogy bejöjjön a 920-as busz a faluba. 
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Inhoff Károly szőci lakos 
Az is gondot jelent sok helyen, hogy az út megsüllyedt, a füves rész magasabban van az 
útnál, az útra folyik le a víz. 
 
Nagy József képviselő 
Néhány helyen ki lett mélyítve a vízárok, de az egész falut nem tudtuk végig árkolni.  
 
Inhoff Károly szőci lakos 
A fél méteres mélység kevés, mélyebben kellene árkolni.  
 
Preininger Péterné szőci lakos 
A műutat azért mégsem vághatják át.  
 
Inhoff Károly szőci lakos 
A vizet kellene elterelni. 
 
Nagy József képviselő 
Hatalmas munka lenne, a kistraktorral nem lehet ezt elvégezni. 
 
Inhoff Károly szőci lakos 
A kápolnát egész nyáron nem nyitották ki, a pléh ajtó 20 éve készült. Kellene erre a 
kápolnára egy szép ajtót készíteni. Amikor a templomot csinálták, megbeszélték, hogy 
erre is tegyenek tetőt, nem valósult meg. Amikor térköveztek, a kápolnánál is 
megcsinálhatták volna. Nem csináltak vele semmit, hogy legyen kicsit szép formája. Miért 
nem lett a mostani festéskor a kápolna is elrendezve? Nem volt a nyáron virág sem a 
betonládában. A korábbi hivatalsegédnek mindig volt gondja ezekre a dolgokra.  
 
Németh Balázs polgármester 
Köszönöm az információt és a figyelmeztetést, megnézzük, hogy mit lehetne tenni az 
ajtóval és a meszeléssel. Tavasszal megoldjuk ezeket a problémákat.  
 
Inhoff Károly szőci lakos 
Szeretném Nagy József képviselőt, falugondnokot megdicsérni, mert volt gondja arra, 
hogy összehívja a falu öregjeit egy kis beszélgetésre. Mikor volt utoljára ilyen Szőcön? Jó 
lenne, ha a falu képviselői is kötelességüknek éreznék, hogy megjelenjenek ezen a 
beszélgetésen.  
 
Nagy József képviselő 
Ez a nap magukról szól, nem a képviselőkről. Ez a kezdeményezés kiforrja majd magát, 
és jó lenne ugyanezt a fiatalokkal is megtenni. 
 
Bencsik István szőci lakos 
Minden hónapban van testületi ülés, ide kell jönni, meg kell kérdezni a képviselőket a 
minket érdeklő dolgokról. Itt van ilyenkor a polgármester és a jegyző, ők is rendelkezésre 
állnak. 
Azt kérdezem a polgármestertől, hogy van-e összefüggés az önkormányzat anyagi 
helyzete és a szociális otthon lakóinak elhalálozása között?  
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 11-i közmeghallgatásának jegyzőkönyve 

6

Németh Balázs polgármester 
Ha köztemetésre szorul az elhunyt, akkor igen.  
 
Bencsik István szőci lakos 
Nem jól van az, hogy mindenféle csavargó, nincstelen, akinek nincs semmije, a mi 
számlánkra van eltemetve. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Törvény szabályozza a köztemetés rendjét, ettől mi sem térhetünk el. 
 
Németh Balázs polgármester 
Ebben az évben 3 embernek volt köztemetése az otthon elhunyt lakói közül, de ha 
tömegesen előfordulna ez a helyzet, az valóban jelentős anyagi megterhelést okozna.  
 
Hanczvikkel Istvánné szőci lakos 
Van egy ingatlanom, amit nemrég vásároltam, és 40 évvel ezelőtt összedőlt a rajta lévő 
ház. A földhivatali térképen még mindig szerepel a nem létező épület, azt mondták, hogy 
ez ügyben az önkormányzathoz kell fordulni. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Az ingatlan tulajdonosának kötelessége a földhivatalnál eljárni ez ügyben, erre az 
önkormányzatnak hatásköre nincs. Első lépésként tessék keresni egy földmérőt, aki 
felméri és megrajzolja a tényleges állapotot, és ezt a földhivatalnál át fogják vezetni. A 
nem létező épületet így lehet „eltűntetni” a területről.  
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több kérdés, hozzászólás nincs, a mai közmeghallgatást 1205 órakor 
bezárom. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 


