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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: 2015. február 17. 1000 óra 
 
Az ülésre 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 
Mátis Zoltán és Fonyó Dezső a szőci vegyesbolt üzemeltetői 
 
Lovasi Erika jegyző 

 
Szőc község lakossága 

 
A meghívottakból megjelent: 
 

1. Németh Balázs polgármester 
2. Farkas István  alpolgármester 
3. Nagy József  képviselő 
4. Pósa Ferenc  képviselő 
5. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika jegyző helyett: Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos 
 
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi vezető-főtanácsos 

 Kovács Tibor  a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete  
   Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja vezetője 
 Mátis Zoltán és Fonyó Dezső a szőci vegyesbolt üzemeltetői  
  
 7 fő érdeklődő, szőci lakos 

 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  5 fő 
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Az ülést vezeti:    Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 5 tagjából mind az 5 tag jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Lovasi Erika jegyzőt betegsége miatti távollétében Kovács Károlyné jegyzőkönyvvezető, 
igazgatási vezető-főtanácsos helyettesíti. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselők részéről módosító javaslat nincs. 
 
Javasolom, hogy vegyük fel a mai ülés napirendi pontjai közé a települési ügysegédi 
feladatellátás megtárgyalását, ehhez kapcsolódóan az előterjesztést szóban teszem meg. 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, az kézfeltartással jelezze!  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyetért azzal, hogy az ülés 9. napirendi pontja legyen a települési ügysegédi 
feladatellátás megtárgyalása. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1. A vegyesbolt üzemeltetésével kapcsolatos problémák megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, Szőc 
Csoportja működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása 
Előterjesztő: Kovács Tibor csoportvezető 
 

3. A képviselő-testület 2015. évi munka- és üléstervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. A szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 

  
6. Törvényességi felhívás teljesítési határideje meghosszabbításának 

megtárgyalása (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
közszolgáltatás tárgyában) 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
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7. A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. Települési ügysegédi feladatellátás megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9.  Vegyes ügyek 
 
 
 
1. A VEGYESBOLT ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
A múlt év decemberében megtartott közmeghallgatáson a lakosság részéről 
panaszbejelentés történt a szőci vegyesbolt üzemeltetésével kapcsolatban. A felmerült 
problémák megoldása érdekében megállapodtunk abban, hogy az üzemeltetőt meghívjuk 
a testületi ülésre. Az utóbbi időben is számos probléma jutott el hozzám, kérem, akinek 
ezzel kapcsolatban hozzászólása van, az tegye meg, és a gondokat meg tudjuk beszélni a 
jelenlévő üzemeltetővel.  
A problémák egy része a kiszolgálókra vonatkozott. Nem a megfelelő szavakat használták 
a vevőkkel, illetve volt olyan eset, hogy azt mondták, nem mennek hátra a raktárba a kért 
áruért, mert az alatt az idő alatt „kilopják a vevők a szemüket”.  
Voltak problémák az áruk minőségével is, és kifogásolták a vevők, hogy már kora délelőtt 
elfogy a kenyér, sőt, ha előre felíratják, akkor sem biztos, hogy van. A felvágottakkal is volt 
probléma, nem vágják le a végét, azt is eladják az embereknek. Az eladók nem szedik ki a 
rohadt gyümölcsöt a ládákból az egészségesek közül.  
Olyan termékeket is árusítanak a boltban, melyek nem feltétlenül szükségesek, ezzel is 
tetézik a helyiség amúgy is elviselhetetlen zsúfoltságát. Középen a polc takarja az 
eladóteret.  
Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de az idősek otthonában is felmerült problémaként, 
hogy a nyitvatartási időt nem tartják be, az idősek sokszor hiába várják a büfé kinyitását. 
Részben érthető, mert amikor lebetegedett az eladó, nem tudott kimenni az otthonba. 
Nyilván a faluban lévő bolt nagyobb forgalmat bonyolít, mint az otthonban lévő, az idős 
emberek azonban csalódottan vették tudomásul, hogy nem nyitott ki a büfé.  
Várom a témában a hozzászólásokat. 
 
Nagy József képviselő 
Ami még érzékenyen érinti a szőci lakosságot, az, hogy nagyon magasak az árak, ezért is 
járnak sokan a szomszéd faluba, vagy Ajkára vásárolni. Még az útiköltség mellett is 
megéri ez nekik. Személyes tapasztalatom, hogy egy héten keresztül rohadt a krumpli a 
ládában a bejárati ajtó mellett, ez bűzt árasztott. Amikor szóvá tettem, azt mondta az 
eladó, hogy nem volt ideje az árut átválogatni. 
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Mohos Ferenc szőci lakos 
Egyetértek ezeknek a problémáknak a felvetésével. Ritkán járok a boltba, inkább én is 
Ajkán vásárolok. Reggel 9-10 óra körül már nem lehet kenyeret kapni az üzletben, ha 
nincs a vevő előre feliratkozva. 
 
Nagy József képviselő 
Sok az idős ember, aki egészségi állapota miatt nem tud buszra szállni, az alapvető 
élelmiszereket helyben kell megvásárolniuk. 
 
Eveli Györgyné szőci lakos 
Beszélgettem az eladókkal, az is gond, hogy több, mint nyolc órát dolgoznak. Mindegyik 
ideges, feszült. Ketten vannak, nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. Felírattam a 
kenyeret másnapra, de a váltótárs nem találta meg a cédulát, amire felírták, így kenyér 
sem volt elrakva számomra. 
 
Nagy József képviselő 
A kenyér alapvető élelmiszer. Itt vannak 10 éve, lehetne már nagyjából tudni, hogy 
naponta mennyi kenyér fogy a településen. 
 
Máté Zoltán, a szőci vegyesbolt üzemeltetője 
Többször előkerült, hogy fel kell iratkozni a kenyérre. Ezt az tette szükségessé, hogy 
megjelentek a mozgóárusok a faluban, sokszor a nyakunkon maradt a kenyér, így szinte 
lehetetlen kalkulálni a kenyérszükségletet. Önöknek teljesen igazuk van, az élelmiszer 
ellátást nekünk kell biztosítani a településen. A készletre visszatérve, nincs olyan 
szolgáltató, aki pénzt ölne olyan üzletbe, ami ráfizetéses. Igyekszünk azokat az árukat 
beszerezni, melyekre a vevőknek igénye van. Sok minden megjelent igényként, 
megpróbáltam ezeknek eleget tenni, mely által tényleg zsúfoltság jelentkezett.  
Egyetértek sajnos azzal is, hogy az eladók modorán változtatni kell. Tisztességesen 
megfizetjük az alkalmazottakat, és a jogszabályi feltételeknek megfelelő a munkaidő 
beosztásuk. Két ember látja el a kiszolgálói feladatokat, a megfelelő nyitva tartási időt 
biztosítanunk kell, ehhez a forgalomhoz több embert felvenni nem lehet.  
Elmondtam már korábban is, ha igénylik a szőci otthon lakói, előre összegyűjtjük az 
igényeket, összecsomagoljuk, és felvisszük az emberekhez a kért árukat. Többször 
előfordult az is, hogy az otthonban kint volt az eladónő a büfében, vásárló pedig nem volt. 
Megpróbálunk az önök településén olyan szolgáltatást biztosítani, amely mindenkinek a 
hasznára válik. Egyetértek azzal is, hogy nem megfelelő az eladók személye. Higgyék el, 
nagyon nehéz megfelelő munkaerőt találni. Ha önök tudnak ajánlani olyan személyt, 
akinek a szükséges képzettsége megvan a munkakörhöz, nagyon szívesen alkalmazzuk. 
Meghirdettük az állást a munkaügyi központon keresztül is, és tisztességesen megfizetjük 
az alkalmazottainkat. Valóban el kell, hogy ismerjem, hogy egyenlőtlen munkaidő keretben 
alkalmazzuk az eladóinkat, de amikor korán jön, és későn megy, azért másnap 
szabadnapot kap. Ügyvezetőként is el kell ismernem, hogy a jelenlegi eladók 
rátermettségével van probléma. A modoruk is kifogásolható. Azt kértem a polgármester 
úrtól, hogy ha valami probléma van, azt közösen beszéljük meg, azért is vagyunk ma itt a 
testületi ülésen. Az a célunk, hogy önöket és a szegény, elesett embereket megfelelő 
módon kiszolgáljuk a településen.  
Furcsállottam, hogy más forrásból előbb megtudtam, hogy probléma van, és ezt jeleztem 
is a polgármester felé. Közösen beszéljük meg, közösen találjuk meg a gondok 
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megoldásának módját! Lakossági bejelentésre nemrég volt ÁNTSZ vizsgálat, ahol nem 
találtak problémát.  
Nem bóvli árut árusítunk, igyekszünk megbízható forrásból beszerezni a készleteinket. 
Nagy problémát okoz, hogy bizonyos termékek forgási sebessége itt a boltban nagyon 
lassú. Én a könyvelés során nem látom, hogy az alapvető élelmiszerek árában jelentősebb 
különbség lenne más települések áraihoz képest. A mozgóárusítás a tervezhetőséget 
nagymértékben befolyásolja, így nyilvánvaló, hogy elsősorban azoknak tudjuk biztosítani a 
kenyeret, akik azt előzőleg felíratták. Az is sokszor előfordult, hogy nem jött a kenyérért, 
aki felíratta. Ez egy probléma, ebben majd együtt kell gondolkodnunk, hogy mit hogyan 
lehet megoldani.  
A büdös krumplival kapcsolatos gondokat is megpróbáljuk megoldani. Nyáron sokszor a 
hőség miatt nem lehetett megmaradni a boltban, az áruk felolvadtak, megromlottak, éppen 
ezért, hogy megelőzzük a büntetést, kellett klimatizálni a helyiséget. Saját kockázatra 
beépítettünk egy klímaberendezést, így az áruk, a zöldségek minőségét hosszabb ideig 
meg tudjuk őrizni. Volt olyan nyári nap, hogy 48 fok meleget mértünk az üzletben.  
 
Nagy József képviselő 
A mozgóárus kb. két éve nem jár már a faluban. 
 
Fonyó Dezső a szőci vegyesbolt üzemeltetője 
Sajnos az üzletben most is hegyekben áll a száraz kenyér, volt olyan nap, hogy 8-9 kenyér 
megmaradt úgy, hogy nagyjából a felíratott kenyér mennyiséget rendeltük. Én az 
alkalmazottaknak elmondtam, hogy a szalámi szeletelését úgy kell elkezdeni, hogy az első 
szeletet levágják, ami már esetleg megbarnult, és azt nem adják oda a vevőnek. Ez az 
elvárás, hogy a hölgyek nem így csinálják, az szomorú. Ezért kértem, ha bármi gond van, 
szóljatok nekem!  
 
Máté Zoltán, a szőci vegyesbolt üzemeltetője 
Van az üzletben vásárlók füzete. Kérem a vevőket, használják, ezért van! A problémák 
alól nem kibújni akarok, hanem megoldani azokat. Örülök annak, ha az információk időben 
eljutnak hozzám. Felhatalmazom a polgármester urat, függessze ki a telefonszámomat, 
közvetlenül keressenek meg a problémákkal, melyeket nem akarok szőnyeg alá söpörni. 
Ne utólag derüljön ki, hogy olyan probléma van, ami egyszerűen orvosolható.  
A szakterületek ellenőrzéseiből nem az derül ki, hogy bármilyen gond lenne, itt egyedi 
sérelmek vannak, amelyek rövid úton lezárhatók.  
Tudjuk, hogy tovább kell lépnünk, feladtuk a hirdetést, olyan bolti alkalmazottat keresünk, 
aki a lakosság közmegelégedését szolgálja. Ez a célunk, ha ebben tudnak segíteni, 
szívesen vesszük. Sajnálatos módon nehéz a megfelelő embert megtalálni, pedig a 
kereskedelmi szakmában megszokotthoz képest kimagaslóan jó bért fizetünk. 130 ezer 
forintos fizetésért nem kapunk megfelelő, szakképzett embert, itt tartunk. A rohadt 
gyümölcs kérdésére visszatérve, egyetértünk azzal, ha teljes árat fizet a vevő, teljes 
értékű árut kell, hogy kapjon.  
Úgy gondolom, hogy a nyári időszakban sok problémára megoldást fog jelenteni, hogy 
beszereltettük a klímát. Mostantól a kenyérnél napközbeni utánrendelést is tudunk 
biztosítani, szolgáltatót váltottunk. Higgyék el, lépéseket mi is teszünk a megoldás 
érdekében, és nem tudom, mennyiben fog ez megfelelni az önök igényének. Elemi 
kötelességünk, hogy az önök ellátását biztosítanunk kell.  
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Felmerült a köztudatban, hogy mi nem fizetjük a bérleti díjat. Felhívtam a közös hivatal 
pénzügyi ügyintézőjét, megbeszéltük, és nem az volt a probléma, hogy nem akarunk 
fizetni. 
Megpróbálunk minden itt felmerült problémát orvosolni. Egyértelmű, hogy a zsúfoltság 
megszűntetése érdekében kénytelenek leszünk szűkíteni a palettát. Érzékeljük a 
problémákat, beavatkozunk, ezt ígérni tudom. A képviselő-testülettől kérem egy függő 
ügyünk, a klímaberendezés beszerelési költségének támogatása megtárgyalását. 
Szeretnénk, ha az a bérleti díjban meg tudna számunkra térülni. Még egyszer kérem, 
függesszék ki a boltban az elérhetőségemet, és azonnal szóljanak, ha valami gond van. 
 
Németh Balázs polgármester 
Rendben, a klíma költségének kérdését meg fogjuk tárgyalni. Köszönöm, hogy eljöttek, az 
első napirendi pont megtárgyalását lezárom. 
 
 
 
2. A VESZPRÉM MEGYEI MOZGÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE HALIMBA, 
NYIRÁD, SZŐC CSOPORTJA MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. 
 
Kovács Tibor, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, 
Szőc Csoportja csoportvezetője 
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel számolok be a csoportunk programjairól és a 
terveiről.  
Kovács Tibor ismertette a csoport 2014. évi programjait és a 2015. évi terveit. A 
tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete. 
Megköszönöm mindazoknak, akik segítették a munkánkat és a programjainkat, és azt 
kérem az önkormányzat képviselő-testületétől, hogy lehetőségük szerint továbbra is 
támogassák a működésünket.  
Március 7-én jótékonysági bált szervezünk, melynek a bevételét a borgátai üdülőre 
tervezzük fordítani. A településen élő mozgássérült, vagy fogyatékkal élő, hátrányos 
helyzetű gyermekeket is támogatjuk azzal, hogy a borgátai üdülőben biztosítunk számukra 
kedvezményes üdülést.  
 
Németh Balázs polgármester 
Köszönjük a beszámolót. Az idei évben is támogatni fogjuk a csoport működését, 
hasonlóan az előző évekhez, mert értékes munkát végeznek. 
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Veszprém Megyei 
Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, Szőc Csoportja működéséről szóló 
tájékoztató előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015. (II.17.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 
Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, Szőc Csoportja 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
3. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. A munkaterv tervezetéhez az 
előkészítés során javaslatot kértem a képviselőktől, a bizottság elnökétől, a község 
önszerveződő közösségeitől és a jegyzőtől. Javaslat nem érkezett. Az előterjesztett 
munka- és ülésterv a képviselő-testület üléseinek hónapjait, napirendjeit és az 
előterjesztőit és felelőseit tartalmazza. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeit. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a 2015. évi munka- és ülésterv előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (II.17.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a képviselő-testület 2015. évi munka- és üléstervét. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos, ill. 2015. december 31. 
 

A 2015. évi munka- és ülésterv e jegyzőkönyv 2. melléklete 
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4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. A polgármester összefoglalta az 
előterjesztés (e jegyzőkönyv 3. melléklete) lényegét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
 
 
 
5. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. A polgármester ismertette az 
előterjesztés lényegét. Az előterjesztés e jegyzőkönyv 5. melléklete. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a szociális ellátásokról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 
 

Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 6. melléklete 
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6. TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 
MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA (Nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz közszolgáltatás tárgyában) 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A jegyző készíti elő az e tárgyban 
megalkotandó rendeletet. Szőc vonatkozásában a DRV Zrt. a tapolcai szennyvíztisztító 
telepet jelölte ki befogadónak. További feladatok vannak még hátra, ezért ismételten 
kérjük a határidő meghosszabbítását a Kormányhivataltól. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket.  
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a törvényességi felhívás 
teljesítési határideje meghosszabbításának előterjesztés szerinti kéréséről! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015. (II.17.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjához, hogy a 
VEB/004/416-2/2015. ügyszámú, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésének szabályozására vonatkozóan megállapított 
2015. február 17-i határidőt ismét hosszabbítsa meg. 
 

Indokolás 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előkészítése 
folyamatban van, mely 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:  2015. február 17. 
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7. A POLGÁRMESTER 2015. ÉVI SZABADSÁGÁNAK ÜTEMEZÉSE 
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Napra pontosan beosztottam az szabadságom 
ütemezését. Nem tervezek pl. külföldi utat, és természetesen, ha éppen a szabadságom 
idejére esne egy képviselő-testületi ülés, azon jelen leszek. Kérem, szavazzunk a 2015. 
évi szabadságom előterjesztés szerinti ütemezésének jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015. (II.17.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján 
Németh Balázs polgármester szabadságolási ütemtervét 
megtárgyalta és a következők szerint jóváhagyja. 
 

Megállapított alapszabadság:     25 nap 
Megállapított pótszabadság:      14 nap 
2014. évi ki nem vett szabadság:    6 nap 
Összesen:      45 nap 

 
A szabadság igénybevételének ütemterve: 

 
Január 10.                     (Szombat-Kivett) 1 nap 
Március 23-27.              (Hétfőtől-Péntekig) 5 nap 
Április 7-10.                   (Keddtől-Péntekig) 4 nap 
Május 26-29.                 (Keddtől-Péntekig) 4 nap 
Június 8-12.                  (Hétfőtől-Péntekig) 5 nap 
Július 20-24.                 (Hétfőtől-Péntekig) 5 nap 
Augusztus 10-14.         (Hétfőtől-Péntekig) 
Augusztus 24.              (Hétfő) 6 nap 

Szeptember 28-30.      (Szerdától-Péntekig) 3 nap 
Október 1-2.                 (Csütörtöktől-
Péntekig) 

2 nap 

November 2.                 (Hétfő) 1 nap 
December 1-4.             (Keddtől-Péntekig) 
December 12.              (Szombat) 
December 28-31.         (Hétfőtől-Csütörtökig) 

9 nap 

Összesen: 45 nap 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos 
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8. TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDI FELADATELLÁTÁS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Február 13-án érkezett meg az Ajkai Járási Hivataltól az a megkeresés, mely szerint a 
képviselő-testület tárgyalja meg és hagyja jóvá a megállapodás-tervezetet, mely települési 
ügysegédi feladatok ellátásáról szól. A megállapodás-tervezet tartalmát a képviselők az 
ülés előtt megismerték. Az ügysegéd Szőcön pénteki napokon, 930 és 1030 óra között 
végezné a feladatát, fogadná a szőci ügyfeleket, melyhez nekünk kell biztosítanunk a 
tárgyi feltételeket itt, az önkormányzat épületében. Mustos Anita irodáját tudja használni 
erre a célra az ügysegéd, mert az Anita pénteki napon Nyirádon dolgozik. Tervezem, hogy 
egy tájékoztatót juttatok el szórólap formájában minden háztartásba arról, hogy március 1-
jétől miként változnak a szociális ellátások, és milyen ügyekben lehet a települési 
ügysegédhez fordulni.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás tervezet szerinti 
jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (II.17.) határozata 

 
Németh Balázs polgármester, mint Szőc Község Önkormányzatának 
képviselője 2015. március 1-jei hatállyal határozatlan időre megállapodást 
köt Takács Szabolcs kormánymegbízottal, mint a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal képviselőjével a települési ügysegédi feladatok ellátására. 
 
A megállapodás e határozat melléklete, melyet Szőc Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagy. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az aláírt 
megállapodást a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatala 
hivatalvezetőjének küldje meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. február 20. 
 

A megállapodás tervezet e jegyzőkönyv 7. melléklete 
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9.  VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Voltam a közalapítvánnyal kapcsolatban a könyvelőnél az elmaradt beszámoló 
elkészítésével kapcsolatban. Vécsei Mónikával tárgyaltam, és elvittem hozzá a 
bankszámla kivonatokat és egyéb dokumentumokat. Vállalta a beszámolók elkészítését 
2011-től az elmaradt négy évre, évenként 5.000 Ft díjért. Tervezzük az alapítvány 
megszűntetését, de a beszámolókat el kell készíteni. A számlán forgalom nem volt, szinte 
csak a számlavezetés költsége jelentkezett. A könyvelő el fog járni a NAV-nál is. 
 
Benczik István szőci lakos 
A szembe szomszédunk nagytermetű Németjuhász kutyájával komoly konfliktusai vannak 
egy másik kutyának. Ha ez a Németjuhász kiugrik a kerítésen, abból baj is lehet. Ha lesz 
bejárás ezzel kapcsolatban, a kutya tulajdonosának figyelmét fel kellene hívni arra, hogy 
legalább kétméteres kerítést készítsen. 
 
Németh Balázs polgármester 
Elkezdődött az eb-összeírás előkészítése. Egy nyomtatványon közölni kell a kutya külső 
jegyeit, veszettség elleni oltása adatait, a beépített chippel kapcsolatos adatokat, stb. Ha 
szabadon kóborló kutyát találunk, ennek alapján le lehet majd követni a tulajdonosát, 
akivel komoly összeget lehet majd bírságként fizettetni. Tudomásom van arról, hogy sokak 
kutyája nincs be-chippelve, úgy nem ajánlatos beadni a nyomtatványt, hogy ezt a 
mulasztást előtte ne pótolnák. 
 
Mohos Ferenc szőci lakos 
Úgy tudom, hogy olyan kutyák is megkapták a veszettség elleni oltást, amelyek nem 
rendelkeznek chippel. Tudomásom szerint ezt nem is szabadott volna megtenni. 
A múltkor is több kutya megszökött, szűköltek, vonyítottak, valamilyen döglött állatot is 
cipeltek. A mi kutyánkat irritálták. Megkérem a polgármestert, jöjjön el, nézze meg, hogyan 
kóborolnak a kutyák a környékünkön. Kaptunk korábban egy levelet a jegyzőtől, melyben 
le vannak írva az ebtartással kapcsolatos szabályok. Ezeket mindenkivel be kellene 
tartatni. 
 
Nagy Gábor szőci lakos 
Tudom, hogy szűk a költségvetés, de ha lehetőség adódik rá, kérem, hogy a Kossuth 
Lajos utcai járdát újítsa fel az önkormányzat, mert a tél nagyon tönkretette.  
 
Nagy József képviselő 
Igen, de ez sajnos a falu összes járdájára elmondható.  
 
Nagy Józsefné szőci lakos 
A mi kutyáink hiába vannak a kerítésen belül, vannak olyanok, akik direkt kiengedik az 
utcára a kutyájukat, ezzel hergelik a kerítésen belülieket, és tönkre teszik a kerítéseket. Én 
a kisnyugdíjamból nem tudom megcsináltatni a kerítést. Egész éjjel nem tudunk aludni a 
kutyák ugatásától. 
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Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e még kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy több 
kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1150 órakor 
bezárom. 

 


