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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 23. 1600 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 
 
Lovasi Erika jegyző 

 
Szőc község lakossága 

 
A meghívottakból megjelent: 
 

1. Németh Balázs polgármester 
3. Nagy József  képviselő 
5. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika  jegyző  

 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  3 fő 
 
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 3 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
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Farkas István alpolgármester és Pósa Ferenc képviselő indokolt távolmaradását előre 
bejelentette. 
 
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. Viziközmű létesítményhez tartozó földterület tulajdonjogi rendezésének 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A Szőc Községért Közalapítvány megszűntetésével kapcsolatos 
teendők megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Értékpapír számlán lekötött összeg újbóli lekötésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
 

 
 
 

 
1. VIZIKÖZMŰ LÉTESÍTMÉNYHEZ TARTOZÓ FÖLDTERÜLET TULAJDONJOGI 
RENDEZÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 020/2 hrsz-ú 
ingatlanon megvalósított viziközmű létesítményhez tartozó földrészlet előterjesztés szerinti 
megosztásához való hozzájárulásról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (II.23.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 
Szőc Község Önkormányzata tulajdonát képező szőci 020/2 
hrsz-ú, „legelő” megnevezésű, 22 ha 3221 m2 térmértékű, 15.68 
Ak. értékű ingatlanon megvalósított viziközmű létesítményhez 
tartozó földrészlet telekmegosztásához.  
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A kialakításra kerülő 930 m2 térmértékű ingatlan „kivett vízmű” 
megnevezésű ingatlanként lakosságszám arányosan Halimba 
Község Önkormányzata és Szőc Község Önkormányzata 
részére kerüljön önkormányzati tulajdonként bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba. 
 
A képviselő-testület a telekmegosztás átvezetéséhez és az 
eljárás során felmerülő költségekhez lakosságszám arányosan 
hozzájárul, és ugyanerre felkéri Halimba Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületét. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Szőc 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájáruló 
döntéséről szóló jelen határozatot küldje meg Halimba 
polgármesterének, és a telekalakítási eljárás jogerős befejezését 
követően a tulajdonjog bejegyzésről szóló megállapodást írja 
alá.  
 
A képviselő-testület a földhivatali eljárás költségeit az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az egyéb dologi 
kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. december 31. 

 
 
 
 
 
2. A SZŐC KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNTETÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS TEENDŐK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
A Szőc Községért Közalapítvány megszűntetésével kapcsolatos teendők ellátására 
ajánlatot kértem dr. Sipos Balázs Tihamér budapesti ügyvédtől, mivel a korában megbízott 
dr. Kocsis József ügyvéd nem jutott az ügyben eredményre. A megbízási díjra 
vonatkozóan dr. Sipos Balázs Tihamér azt nyilatkozta, hogy az alapítvány megszűntetési 
eljárására nem tud egy összegű ügyvédi megbízási díjat ajánlani. Minden körülményt 
mérlegelve az ügyet óradíjas elszámolás alapján tudná vállalni, mely 25.000 Ft + ÁFA 
lenne. Nem javasolom megbízási szerződés megkötését vele, mert így nem tervezhető az 
eljárás költsége.  
 
Megpróbálok másik szakembert találni erre a feladatra. Kérem, aki javaslatommal 
egyetért, az kézfeltartással jelezze. 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, 
mely szerint a képviselő-testület nem bízza meg dr. Sipos Balázs Tihamér 
ügyvédet a Szőc Községért Közalapítvány megszűntetésével kapcsolatos 
feladatok ellátásával, mert az ügyvédi iroda nem tudott az ügyvédi 
megbízási díj pontos összegére ajánlatot adni. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az 
ügyvédet értesítse, és erre a feladatra keressen másik szakembert. 

 
 
 
 
3. ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLÁN LEKÖTÖTT ÖSSZEG ÚJBÓLI LEKÖTÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A napokban lejár az OTP Banknál nyitott értékpapír számlán jegyzett 3 millió Ft összegű 
kamatozó kincstárjegyünk. Javasolom ennek visszaváltását követően 4 millió Ft 
névértéken kamatozó kincstárjegy jegyzését, melynek kamata jelenleg évi 3 %. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az OTP Banknál 
megnyitott értékpapír számlán évi 3 %-os hozamra kincstárjegyet vásárol 
4.000.000 Ft névértéken. 
 
A képviselő-testület a kincstárjegy fedezetét a visszaváltott 3.000.000 Ft + 
hozama, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az egyéb 
dologi kiadások között megtervezett előirányzat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a kincstárjegy vásárlással 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. február 28. 
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4. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek a vegyes ügyek keretében? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a 
mai ülést 1620 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 


