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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. március 24. 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 
2. Nagy József  képviselő 
3. Pósa Ferenc   képviselő 
4. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika  jegyző  

 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  4 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 4 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
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Farkas István alpolgármester munkahelyi elfoglaltság miatt 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. A község közbiztonságáról szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: Loránd György rendőr alezredes 
 

2. Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 
című pályázat benyújtásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. A gazdasági program megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. A szociális étkezés térítési díjai megállapításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. Viziközmű Társulat bankszámla költsége átvállalásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

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

7. Temető-nyilvántartó program beszerzésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati 
rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. A KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁRÓL SZÓLÓ RENDŐRSÉGI BESZÁMOLÓ 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A közbiztonságról szóló beszámolót a képviselők elektronikus úton megkapták. 
Településünkről pozitív kép alakult ki ezen beszámoló alapján. Amikor itt járt a rendőrség 
képviseletében Lóránt György rendőr alezredes, akkor én személyesen jeleztem felé, 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 24-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

3

hogy jobban figyeljenek oda a külterületi utakra is, mert az utóbbi időben elég gyakori az 
illegális szemétlerakás. Az alezredes tájékoztatott arról, hogy a mostani rendőrségi 
ellenőrzés meghosszabbításra került. Egészen a következő hónap végéig gyakrabban 
járőröznek, napi háromszor a faluban, akár éjszaka is.  
Nagy gondot jelent önkormányzatunknak, hogy a határvölgyi úton és a buszöbölnél elég 
sok a szemét. Több mint 40 zsáknyi szemetet szedtek össze a közfoglalkoztatottak. A 
közútkezelő ezt elszállíttatja majd, mivel az ő kezelésükbe tartozik. Átadom a szót 
Szoboszlai Tibornak, az Ajkai Rendőrkapitányság rendőrkapitányának. 
 
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, rendőrkapitány (Ajkai Rendőrkapitányság) 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. A településeknek a 
polgármesterek által értékelniük kellett a rendőrség munkáját. Olyan döntés született, hogy 
amelyeik település az értékelés során 3,5 pont alatt osztályozott, arra jobban oda kell 
figyelnünk. Kérem, mondják el a gondokat, szívesen meghallgatjuk, hogy jobban tudjuk 
végezni a munkánkat. 
Az ajkai kapitánysághoz 38 község tartozik, vannak olyan települések, ahol elég sok a 
probléma, de Szőcöt nem ilyennek értékeltük. Ha a lakosság bármilyen törvénytelenséget 
észrevesz, kérem, jelezzék. Ajkára is bármikor bejöhetnek személyesen.  
Szőcön háromnaponként fogunk megjelenni, július 30-ig került ez a program 
meghosszabbításra. A 2013. évhez viszonyítva 250 nyomozással kevesebbet rendeltünk 
el 2014-ben. Ez a program erre nagyon jó, mivel kollégáim sokkal többet tudnak 
közterületekre menni. Tavaly sikerült pár olyan embert elfogni, akik most is börtönben 
vannak. Az osztrák rendőrséggel is sikeresen együttműködünk, így tundtunk több bűnözőt 
felelősségre vonni. 
 
Németh Balázs polgármester 
Most tényleg sokkal többször járnak rendőrök a faluban is, és hozzám is feljönnek 
megkérdezni, hogy van-e bármi, amiben segíthetnek. 
A szőlőhegyen is van most egy falopásos ügy, vagy vannak olyan helyezetek, ahol a 
gyermekeket ki kell otthonról emelni, de szerencsére Szőcön ilyen nem sokszor fordul elő. 
Itt inkább a lopások gyakoribbak. 
 
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, rendőrkapitány 
Sajnos, a családon belüli erőszak is egyre gyakoribb. Csak arra tudom biztatni önöket, 
hogy keressenek, szóljanak, vagy kérdéseikkel is nyugodtan hívjanak, ha szükségét érzik. 
 
Nagy József képviselő 
Köszönjük a rendőrség fokozottabb jelenlétét, a lakosságtól hallom, hogy sokkal 
nyugodtabbak, mióta sűrűbben járőröznek a faluban a rendőrök. 
 
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, rendőrkapitány 
Most éppen szemléletváltás van a lakosság körében, és szeretnénk azt elérni, hogy az 
emberek örüljenek a rendőrnek. Sajnos van olyan szabálysértés, amely mellett a rendőr 
nem mehet el, ha pénzbüntetésről van szó, akkor pedig pénzbüntetést kell kiszabni. A 
program célja tényleg a kapcsolatépítés, a kapcsolattartás és nem a büntetgetés. 
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Loránd György rendőr alezredes (Ajkai Rendőrkapitányság) 
A most zajló program során bizonyos időközönként, minimum háromnaponta kell kimenni 
a rendőröknek egy-egy településre. Hogy ne lehessen kiszámítani, hogy mikor jövünk, 
előfordulhat, hogy két egymást követő napon is itt járnak a rendőrök, és van, amikor 
éjszaka jövünk. A körzeti megbízott sem tud itt lenni minden nap, mert vannak olyanok 
közöttünk, akikhez 3 település is tartozik. Korábban 8 hónapos program volt, és volt olyan 
település, ahol a rendőrök egész nap ott voltak. Ajkán és Devecserben a napi 24 órás 
védelmet alapból biztosítani kell. 
 
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, rendőrkapitány 
Nagyon nagy a terület, és nem tudjuk garantálni, hogy minden nap kint legyünk egy 
településen, de a háromnaponkéntit mindenképpen biztosítjuk. Hogy ne lehessen 
kiszámítani, így mindig más időpontban és más időközönként jövünk. 
 
Loránd György rendőr alezredes  
Sokan száguldoznak az utakon, a sebességmérő berendezésünket is alkalmazni kell. 
Most változott az ezzel kapcsolatos szabály, minden nap mérnünk kell napi 8-10 óra 
időtartamban. 
 
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, rendőrkapitány 
Úgyis lesz rendőrségi fórum, ahol meg tudjuk majd mutatni, hogy hogyan működik ez a 
kamera. A későbbiekben sok mindent fog dokumentálni, de egyelőre csak sebességet 
mérünk vele. 
 
Nagy József képviselő 
Kérdezem, hogy a bauxitos üzemi utat lehet-e használni közlekedésre? Egyik végén sincs 
már kinn a behajtani tilos tábla. 
 
Loránd György rendőr alezredes  
Ez az út még magánterület. Nem a rendőrség hatásköre, hogy a kidőlt táblákat 
helyreállítsa. A mi rendőreink nem fognak ezen az úton senkit megállítani és felelősségre 
vonni. 
A szemetelésre visszatérve, a rendőr csak akkor tud intézkedni, ha tetten éri a szemetelőt, 
egyébként sajnos nem. Vannak olyan kamerák, amelyek felvevői mozgásra indulnak el, 
nagyon jó felvételeket készít, még az arc is felismerhető, illetve a rendszámokat is le lehet 
olvasni a felvételről. Javasolom, hogy az önkormányzat szereljen fel ilyen kamerákat a 
kritikus helyekre. 
 
Németh Balázs polgármester 
A határvölgyi út mellé lehetne is ilyen kamerákat feltenni, ha lesz a jövőben térfigyelő 
kamera pályázat, ismételten be fogjuk nyújtani az igényünket. 
 
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, rendőrkapitány 
Térfigyelő kamerarendszer felállításához minden szakmai támogatást megadunk, 
felajánljuk együttműködési megállapodás megkötését is. Kérem önöket, hogy bármilyen 
felmerülő problémával keressenek bennünket, bármikor rendelkezésükre állunk. 
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Németh Balázs polgármester 
Köszönjük szépen. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzunk a rendőrségi beszámol 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 
11/2015. (III.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szőc község 
2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról készült rendőrségi 
beszámolót. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
2. KISTELEPÜLÉSEK KÖNYVTÁRAINAK SZAKMAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE, 
KORSZERŰSÍTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz lehet benyújtani pályázatot kistelepülések könyvtárainak 
szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. A kiírás ugyan nem kimondottan 
akadálymentesítésről szól, de telefonon beszéltem velük, és azt is meg lehetne próbálni, 
hogy lépcsőliftre pályázunk. Ebben az esetben egyedileg döntene a Nemzeti 
Közgyűjtemény Kollégiuma a támogatásról. Véleményem szerint az akadálymentesítés 
mindenképpen szükséges, mert 2018. december 31. után így nem működhet a 
könyvtárunk, mivel kerekes székkel nem lehet elérni. Kértem árajánlatokat lépcsőliftre, 
három, meglehetősen nagy összegű ajánlat érkezett.  
A legolcsóbb a Polizo Kft. bruttó 1.900.000 Ft-os ajánlata, az Eurocentrimpex Kft.-től 2. 
640.000 Ft + ÁFA összegű ajánlat, a Lifttechnika Kft.-től pedig bruttó 3.129.287 Ft 
összegű árajánlat érkezett. Ha el is nyernénk a pályázati támogatást, maximum a 
költségek 90 %-át kapnánk meg, ezért gondoltam azt, hogy az akadálymentesítést ne így 
oldjuk meg. A könyvtárat a volt kocsma épületébe helyezzük át. A devecseri 
könyvtárigazgató asszonnyal beszéltem, hogy szerinte jó ötlet-e ez? Ő támogat bennünket 
ebben az ötletben, jónak találta a helyiséget abból a szempontból, hogy közvetlenül van 
WC is a terem mellett és rámpával megoldható a lépcsőfeljáró. A lépcsőlift önrészéből 
majdhogynem ki lehet festetni az épületet, és az ezévi könyvtári támogatásunkat, 
1.200.000 Ft-ot a felújításra fel tudnánk használni. További pályázati lehetőségek is 
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vannak. A Nemzeti Művelődési Intézetnek lesz a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázata, melyből tavaly az orvosi rendelőbe székeket és a hivatalba multifunkcionális 
nyomtatót vásároltunk. Májusban lesz megnyitva ez a pályázat, ahol lehetne pályázni 
könyvtári berendezésekre és a felújítási költségekre. Előnyei és hátrányai is vannak az 
elköltöztetésnek. Talán annál az épületnél hatékonyabban lehetne elkölteni a támogatást, 
mint itt a hivatali helyiségre. Ha megkapjuk az 1.200.000 Ft-ot, akkor abból ki tudnánk 
cserélni a beltéri ajtókat és a járólapozást is meg tudnánk oldani. A szellőzőt is meg kell 
csinálni, ahol a ventilátor van. A gázkazán felszerelésének az E.ON szerint 27.000 Ft a 
költsége. A kicsi helyiséget is ki lehetne használni azzal, ha a posta odaköltözne. A szőci 
ügyintéző pedig leköltözne a jelenlegi posta helyére a hivatalban. A lépcsőliftnek olyan 
költségvonzata lenne, mint egy rendes felvonónak. Kötelező a havi ellenőrzés, melynek 
költsége lenne, építési engedély köteles tevékenység, valamint katasztrófavédelmi 
engedélyek is kellenének. A könyvtár átköltöztetésével a vendéglátó egység helyisége is 
megóvható a lepusztulástól. A támogatást csak úgy kapjuk meg, ha a könyvtár szombaton 
is nyitva van. A nyitvatartási időt át kell gondolni úgy, hogy a fűtés is gazdaságos legyen, 
így nem lenne vészesen magas a költsége. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
A helyiség könnyen felmelegszik, könnyű befűteni. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kulturális közfoglalkoztatott dolgozik az önkormányzatnál Pelczhoffer Alexandra 
személyében, akinek a bérét 100 %-ban támogatja a Nemzeti Művelődési Intézet. Az 
elmúlt héten a veszprémi partnertalálkozón mondták, hogy van egy külön pályázati 
lehetőség, mely szerint a Belügyminisztérium a hátrányos helyzetű településeknek, ha a 
területi koordinátoruk úgy ítéli meg, hogy szükséges, még külön forrást is biztosít a 
könyvtár részére.  
 
Nagy József képviselő 
Ki lettek cserélve a nyílászárók, valószínű, hogy a fűtés költsége nem lesz magas. Ha 
befalazzuk a ventilátor mögötti részt, azzal is meg tudjuk fogni a meleget. Lényeges, hogy 
a fűtés megfelelő legyen, a könyvek ne kapjanak párát. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Véleményem szerint nem lesz gond a fűtéssel, és a villamos kábelek is jók. 
 
Németh Balázs polgármester 
Azt kérdezte tőlem a devecseri könyvtárigazgató, hogy miként oldjuk meg a világítást? 
Figyelni kell erre is, korszerű, tükrös armatúrákat kell felszerelni. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
A külső rész aljzatokkal nem nagyon van ellátva. 
 
Németh Balázs polgármester 
Érintésvédelmi ellenőrzés is kell a könyvtárnak? 
 
Lovasi Erika jegyző 
Igen. 
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Pósa Ferenc képviselő 
Meg fogom nézni, hogy lejárt-e már az épület érintésvédelmi minősítő irata. 
 
Németh Balázs polgármester 
Elég szűkös a határidő, mivel 2015. április 1-je a pályázat beadásának határideje. Az 
internetet pl. meg lehet oldani wifi-vel. A könyvtári berendezésre, polcra, szekrényre lehet 
pályázni. Majd módosítani kell a könyvtár címét, Kossuth utca 14-re. Árajánlatokat fogok 
kérni a festésre, járólapozásra, beltéri ajtók cseréjére. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Beszélj Farkas Istvánnal az elektromos munkák ügyében, lehet, hogy ő is tud segíteni. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyetért azzal, hogy nem nyújtunk be pályázatot 
lépcsőlift megvalósításához, hanem a könyvtár akadálymentesítését úgy oldjuk meg, hogy 
átköltöztetjük a Kossuth Lajos utca 14. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő, volt 
vendéglátó egység épületébe.  
 
 
 
3. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták a gazdasági program tervezetét. A gazdasági program részei 
kötöttek, meg van határozva, hogy mit kell tartalmaznia. Az elkészített tervezet 
tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket, mint pl. a közterületek, a Kút-völgyi szabadidő 
park felújítását, és a helyi adókkal kapcsolatos célkitűzéseket. A szőlőhegybe is rendelek 
murvát, valamint a temető mellé is. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Hatékonyabb lenne, ha nem töltenénk fel az utakat, mivel nagyon ki vannak járva. 
Javasolom, hogy egy kisebb útgyalu menjen végig rajta, így az út tovább bírná és jobban 
is tudnánk kezelni. 
 
Németh Balázs polgármester 
Többen is megkerestek, hogy csináljak valamit ezekkel a kátyúkkal. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Annyira lemossa az eső a földet, hogy olyan mély gödrök keletkeznek a szőlőben, ami 
nekik sem jók, mert kárt csinálnak. A pincéktől az útig is meg kellene tolatni. Annyira ki van 
járva, hogy a közepe feljött. Megcsinálnám, de a traktorral én sem tudom, mert ott nem fér 
el. 
 
Németh Balázs polgármester 
A Fellner Tamással kellene beszélni? Mert neki van ilyen gépe. 
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Nagy József képviselő 
Ezeknek sajnos nincs akkora súlyuk, mert a Turcsinak is lehetne szólni, de szerintem neki 
sincs olyan kanala, ami jó lenne hozzá. Egyébként is durvább murva kell hozzá, nem ez a 
finomszemcsés. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Szerintem inkább tolassuk le. 
 
Török Endre képviselő 
Lehet, hogy ez a módszer drágább lesz, de hatékonyabb. 
 
Nagy József képviselő 
Igen, az órabér lehet, hogy több, de ha most megcsináljuk, akkor ez megtérülne előbb-
utóbb, mert nem kellene mindig töltögetni. 
 
Németh Balázs polgármester 
A Tóth Lajosnak van ilyen gépe? 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Igen, neki van. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérünk tőle árajánlatot. Milyen hosszú a hegyi út? 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Kb. 2 km. 
 
Nagy Józsi képviselő 
Javasolom, hogy az alsó fele is legyen megcsináltatva. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a gazdasági program 
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 
12/2015. (III.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja Szőc Község Önkormányzata 2014 – 2019. ciklusra szóló 
gazdasági programját.  
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  folyamatos, ill. 2019. december 31. 
 

A gazdasági program e jegyzőkönyv 2. melléklete 
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4. A SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Mint az képviselőtársaim előtt ismert, az Annex Bt.-vel van szerződésünk a szociális 
étkeztetésre. A társaság április 1-jétől emeli az adagok térítési díjait. A normál adag 760 
Ft, a kisadag 570 Ft lesz. A normatíva hozzájárulás egy egységre jutó összege 220 
Ft/adag. Szerettem volna bevezetni a jövedelmekhez igazoldó, sávosan meghatározott 
térítési díjakat, de ahogy én elképzeltem, az nem lehetséges. Így a tehetősebbek is 
ugyanennyit fizetnek, mint akik kevesebb nyugdíjat kapnak.  
Annyi a feladatunk, hogy az étkezést igénybe vevőket értesítenünk kell az adagár 
változásról. 
 
 
 
5. VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT BANKSZÁMLA KÖLTSÉGE ÁTVÁLLALÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A Víziközmű Társulat bankszámlája megszűntetés alatt van. A könyvelő készíti még az 
elmaradt dokumentumokat. A nyugdíjbiztosító felé kell egy 2009-es adatot megküldeni. A 
revizor megvizsgálta az elmúlt időszak könyveléseit, mindent rendben talált. A záró 
mérleget kell megcsinálni és hozzákapcsolni a beszámolókat. Február végével -60.121 Ft 
volt a bankszámla egyenlege, ez a tartozás havonta 4.640 Ft-tal nő. Remélem, hogy 
április hónapban sikerül végre a bankszámlát megszűntetni, akkor kb. 70.000 Ft 
számlavezetési díj elmaradás lesz rajta. Ezt kellene nekünk átvállalni, hogy 
megszűntethető legyen a számla. 
 
Kérem, szavazzunk a Víziközmű Társulat bankszámla költségeinek előterjesztés szerinti 
átvállalásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2015. (III.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete átvállalja és megfizeti a 
Szőci Víziközmű Társulat (8452 Szőc, Kossuth L. u. 41.) OTP Bank Nyrt-nél 
vezetett bankszámláján 2015. február 28-ig fennálló 60.121 Ft bankköltség 
tartozást, valamint a Társulat bankszámlája megszűnése napjáig ezen 
összeg felett jelentkező további bankköltség tartozást. 
 
A képviselő-testület a bankköltség fedezetét Szőc Község Önkormányzata 
2015. évi költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. április 30. 
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6. SZŐC KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
TEENDŐK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
2011 augusztusában a Szőc Községért Közalapítvány szőci gyerekeket táboroztatott a 
Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborában, melynek költsége 450.000 Ft volt. 
A számlát a szőci közalapítvány nem tudta kiegyenlíteni, ezért azt a képviselő-testület a 
49/2013. (VI.12.) határozatával átvállalta oly módon, hogy a tartozásból az önkormányzat 
300.000 Ft-ot 2013. június 30-ig megfizetett, 150.000 Ft-ot pedig a közalapítvány 
megszűnését követő 10 napon belül utal át a szolnoki közalapítvány számlájára. A szőci 
közalapítvány dokumentumait rendező könyvelő és az ügyvéd is azt javasolta, hogy a 
számla megszűnése előtt fizesse ki a hátralévő 150.000 Ft-ot a közalapítvány. A szolnoki 
közalapítvány gazdasági vezetőjével beszéltem, akivel sikerült megegyeznem, hogy ha 
átutaljuk a maradék 150.000 Ft-ot, ők kiállítják az igazolást arról, hogy nincs tartozása a 
szőci közalapítványnak feléjük, valamint lemondanak a 2011 óta halmozódó késedelmi 
kamatról.  
Mivel a Szőc Községért Közalapítvány számláján rendelkezésre állt a 150.000 Ft 
elutalásához szükséges összeg, ezért 2015. március 16-án az alapítvány átutalta a hátra 
lévő 150.000 Ft-ot a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére. Ezáltal az 
önkormányzatnak nem kell a 150.000 Ft-ra kötelezettséget vállalni, így módosítani 
szükséges a 49/2013 (VI.12.) számú határozatunkat. 
 
A képviselő-testület a 79/2011. (VII.12.) határozatával arról döntött, hogy a szőci gyerekek 
táborozásának költségeit 300.000 Ft keretösszeggel megelőlegezi az alapítvány számára, 
és az alapítvány a hozzá befolyó támogatásokból a megelőlegezett összeget 2011. 
december 31-ig kamatmentesen visszafizeti az önkormányzatnak. Mivel a költségek 
megelőlegezése akkor nem történt meg, ezt a határozatot hatályon kívül kell helyeznünk. 
 
Kérem, először szavazzunk a 79/2011. (VII.12.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül 
helyezéséről 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 
14/2015. (III.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
képviselő-testület 79/2011. (VII.12.) határozatát. 
 

Indokolás 
 
A határozatban a képviselő-testület vállalta, hogy a Szőc Község 
Közhasznú Alapítvány által 2011. július 25-31. között szociálisan rászoruló 
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szőci gyermekek számára szervezett táborozás költségeit 300.000 Ft-os 
keretösszeggel megelőlegezi az Alapítvány számára. 
A költségek megelőlegezésére nem került sor, ezért a képviselő-testület 
az erről szóló határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy módosítjuk a 49/2013. (VI.12.) határozatunkat, és a 
szolnoki közalapítványnak nem utal az önkormányzat 150.000 Ft-ot, mivel azt a szőci 
közalapítvány 2015. március 16-án megtette. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2015. (III.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint 
módosítja a képviselő-testület 49/2013. (VI.12.) határozatát. 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szőc Községért 
Közalapítványnak a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnál 
fennállt 150.000 Ft összegű kötelezettségét nem vállalja át, mert azt a Szőc 
Községért Közalapítvány 2015. március 16-án átutalta a Szolnoki Gyermek 
és Ifjúsági Közalapítvány számlájára. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

 
7. TEMETŐ-NYILVÁNTARTÓ PROGRAM BESZERZÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Régi probléma Szőcön a sírhelyek nyilvántartása. Két cégtől kértem árajánlatot, 273 
síremléket számoltunk meg. A Compreator Informatikai és Szolgáltató Kft. kedvezményes 
temető nyilvántartási programjának költsége 231.100 Ft + ÁFA. Az árajánlat tartalmazza a 
nyilvántartási alapprogramot, a térkép modult és az elektronikus nyilvántartó- és sírbolt 
könyvet. Ők mérnék fel a temetőt, az üres sírhelyeket 200 Ft/sírhely áron mérnék ki és 
jelenítenék meg a térképen.  
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A Digi Terra Informatikai Szolgáltató Kft. árajánlata 224.600 Ft + ÁFA, és ehhez jönne még 
14.000 Ft évi szoftverkövetési és felhasználó támogatási szolgáltatási díj. 
A Compreator Kft. árajánlatát javasolom elfogadni, ők készítették el pl. a városlődi és a 
farkasgyepűi temető nyilvántartó programját. A városlődi polgármester javasolta őket, és 
még hozzátette, hogy a felmérés során mi is legyünk jelen a temetőben. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Fenntartási költsége van a szoftvernek? 
 
Németn Balázs polgármester 
Nincs, elkészítik a nyilvántartó programot, amit aztán mi fogunk kezelni, mi töltjük fel a 
további adatokat. 
 
Nagy József képviselő 
Sok olyan sírhely van, ami már 30-40 éve nincs rendezve. 
 
Németh Balázs polgármester 
Az új programmal a sírmegváltás anyagi részét is nyilván lehetne tartani.  
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Javasolom a Compreator Kft. árajánlatának 
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 
16/2015. (III.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a 
Compreator Informatikai és Szolgáltató Kft.-től (1106 Budapest, Hatház 
utca 3. fszt. 3.) temető nyilvántartási program elkészítését a 2015. március 
10-i árajánlat szerinti tartalommal, 231.100 Ft + ÁFA árért.  
 
A képviselő-testület a program árának fedezetét az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megrendeléssel 
kapcsolatos szükséges feladatok ellátásával és a temető felmérési 
munkáinak koordinálásával. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. május 30. 
 

Az árajánlat e jegyzőkönyv 3. melléklete 
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8. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a temetőkről 
és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2015. (IV.7.) rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
12/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
12/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet  

e jegyzőkönyv 4/1. melléklete 
 
 
 
9. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Ahogy korábban már megbeszéltük, készülünk a falugondnoki autó lecserélésére. Előre 
láthatólag április 15-től lehet benyújtani a pályázatot, egyelőre ezzel kapcsolatban csak a 
pályázati kiírásról szóló rendelettervezet érhető el.  
A falugondnoki szakmai programban az ellátott-jogi képviselő személye is meg van 
nevezve, aki elég gyakran változik, ezért javasolom a falugondnoki szakmai program 
elfogadásáról szóló 77/2008. (VI.25.) határozatunkat úgy módosítani, hogy az ellátottjogi 
képviselő megnevezése a függelékbe kerüljön. A más intézményekkel történő 
együttműködéshez nevesíteni kellene a Térségi Családsegítő Szolgálatot és a 
Mozgássérültek Egyesületét. Ezek szerint javasolom a szakmai program módosítását. 
Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester 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 
17/2015. (III.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 25-i 
hatállyal a következők szerint módosítja a 77/2008. (VI.25.) képviselő-
testületi határozattal elfogadott, a falugondnoki szolgálat alapszolgáltatás 
szakmai programját. 
 
1. A szakmai program III. részében az „Együttműködés más 

intézményekkel” című bekezdésben nevesítésre kerül a Térségi 
Családsegítő Szolgálat Ajka, valamint a Veszprém Megyei 
Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, Szőci Csoportja. 

 
2. A szakmai program IV. részében „Az ellátottak jogainak biztosítása a 

falugondnoki szolgálat működése során” című bekezdésből az ellátott-
jogi képviselő neve, címe, telefonszáma kikerül, és azt az 1. függelék 
tartalmazza. 

 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. március 25. 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
szakmai program e jegyzőkönyv 5. melléklete 

 
 
 
 
Németh Balázs polgármester 
A Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének elnöke, Bélafi Károly támogatási 
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. Továbbképzésekhez, szakmai napokhoz kéri az 
anyagi támogatást. Tavaly nem támogattuk az egyesületet, javasolom, hogy az idén 
adjunk 10.000 Ft működési támogatást részükre. 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 
18/2015. (III.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10.000 Ft támogatást 
nyújt a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete (8247 Hidegkút, Fő 
u. 67/A.) működéséhez. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről az egyesület 
elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa, és a 10.000 Ft támogatást 
az egyesület Kinizsi Banknál vezetett 73200189-11203616 számú 
számlájára utalja át. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. április 10. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Tájékoztatom a testület tagjait, hogy a 020/2 hrsz-ú ingatlan – amely a viziközmű 
létesítményhez tartozó földterület – tulajdonjogi rendezéséhez a földterületet ki kell 
méretni. Ahogy arról a február 23-i ülésünkön döntöttünk, a költségeket Halimbával 
közösen álljuk, lakosságszám arányosan. Bakos Rudolftól 110.000 Ft-os (ÁFA-mentes), a 
Geo Irány Kft.-től pedig 175.000 Ft + ÁFA összegű árajánlat érkezett. Tóbel János 
polgármesterrel egyeztetve a 110.000 Ft-os árajánlatot fogadtuk el. 
 
2015. március 13-án Ajkán megkerestem dr. Ligetes Melinda fogorvost, mert célszerűbb 
lenne Tapolca helyett Ajkához tartoznia Szőc lakosságának. Sajnos, nem vállalta a község 
fogorvosi ellátását. 
 
Nagy József képviselő 
Nem tudnánk a nyirádi fogorvost megkérdezni? 
 
Lovasi Erika jegyző 
Nyirádot dr. Kratky Csilla látja el, azonban Nyirádon a fogorvosi eszközök olyan elavultak, 
hogy ő is Ajkára utaztatja a nyirádi betegeket. 
 
Németh Balázs polgármester 
Május 4. napja Flórián nap. Kérdezem tőletek, mint szőciektől, hogy melyik nap kell a 
búcsút megtartani? Előtte szombaton, vagy utána? 
 
Nagy József képviselő 
Szerintem inkább utána tartsuk meg, tehát május 9-én. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e még kérdése, észrevétele valakinek a vegyes ügyek keretében? 
Megállapítom, hogy több kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim 
munkáját, a mai ülést 1740 órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 


