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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. május 26. 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. Farkas István alpolgármester 
3. Nagy József  képviselő 
4. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika jegyző nevében és megbízásából: Kovács Károlyné igazgatási 
vezető-főtanácsos 
 
6 fő érdeklődő, szőci lakos 

 
 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  4 fő 
 
Az ülést vezeti:    Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Némethné Vratnik Irén 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 4 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
Pósa Ferenc képviselő indokolt távolmaradását előre bejelentette. Lovasi Erika 
jegyzőasszony a mai ülésen nem tud részt venni, Kovács Károlyné igazgatási vezető-
főtanácsos helyettesíti. 
 
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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 

Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
közszolgáltatás megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. Külterületi hulladékgyűjtő konténer áthelyezésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. A Szőc, Kossuth Lajos utca 65. szám alatti vegyes bolt bérbeadásáról 
szóló pályázati kiírás megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

6. Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

7. Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett 
életmód tábor támogatásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje módosításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

9. Vegyes ügyek 
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1. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámoló 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 
28/2015. (V.26.) határozata 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Szőc Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére 
történő megküldéséről. 
 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 5. 
 

Az átfogó értékelés e jegyzőkönyv 1. melléklete. 
 
 
 
2. NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALOMMENTES ELHELYEZÉSÉRE 
VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A rendelet előkészítése időigényes 
volt. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölésre került a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadására a tapolcai szennyvíztisztító 
telep. Megállapításra került, hogy közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, mert a 
szennyvíz szállítási és gyűjtési díja nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. Árajánlatokat 
kérünk be az előterjesztésben szereplő vállalkozóktól, valamint javaslom, hogy a 
Remondis Sümeg Kft.-nek (8330 Sümeg, Csányi László u. 1/B.) és Sör László (8330 
Sümeg, Bosnyák u. 43.) vállalkozónak is küldjük meg a pályázati felhívást. A képviselő-
testületnek első lépésben a pályázati felhívásról kell döntenie, ezt követően a 
közszolgáltató személyének kiválasztásáról; valamint a kiválasztott szolgáltatóval meg kell 
kötnie a közszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, majd meg kell alkotnia az 
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önkormányzati rendeletet. Mind a pályázati felhívás tervezete, mind a rendelet tervezete 
az előterjesztés részét képezi. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
pályázati felhívás 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 
29/2015. (V.26.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz 
közzé a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a 
következő vállalkozóknak küldje meg, valamint a község honlapján tegye 
közzé: 
 

1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Remondis Sümeg Kft. 8330 Sümeg, Csányi L. u. 1/B. 
5. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 

 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 4. 
 
 

A pályázati felhívás e jegyzőkönyv 2. melléklete. 
 
 
 
3. AZ ÚJ ATLANTISZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS VÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Szőc község tagja volt az Új Atlantisz 
Többcélú Kistérségi Társulásnak. A társulás megszűnését követően vagyonát a 2013. évi 
lakosságszám arányában osztják fel. E szerint Szőc Község Önkormányzata 438 fő 
állandó lakossal, 1,05%-os népesség aránnyal, 192 337 Ft-ra lett jogosult. Javaslom, hogy 
ezt az összeget a 2015. évi költségvetésbe a könyvtári és közművelődési feladatok 
ellátására céljára tervezzük be. 
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Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásának 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 
30/2015. (V.26.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Atlantisz 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási végelszámolását elfogadja az 
alábbiak szerint. 
 

Település Népesség Népesség 
aránya 

Társulás 
pénzmaradványa (2013. január 1.) 

Ajka 29878 71,95% 13 120 167 Ft 
Bakonypölöske 398 0,96% 174 772 Ft 
Csehbánya 293 0,71% 128 664 Ft 
Halimba 1198 2,88% 526 071 Ft 
Kislőd 1276 3,07% 560 323 Ft 
Magyarpolány 1277 3,08% 560 762 Ft 
Noszlop 1038 2,50% 455 811 Ft 
Nyirád 1985 4,78% 871 662 Ft 
Öcs 216 0,52% 94 851 Ft 
Szőc 438 1,05% 192 337 Ft 
Úrkút 2115 5,09% 928 749 Ft 
Városlőd 1416 3,41% 621 801 Ft 
Összesen 41528 100,00% 18 235 969 Ft 

Forrás TEIR Ksh Állandó népesség 2013.  
 
Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 
polgármestert, hogy Szőc Község Önkormányzatát érintő összeget a 2015. 
évi költségvetésbe a könyvtári és közművelődési feladatok ellátása céljára 
tervezze be. 
 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Az Új Atlantisz Többcélú Kistérség Társulás végelszámolása e jegyzőkönyv 3. melléklet. 
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4. KÜLTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNER ÁTHELYEZÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Ezt a témát már érintettük az áprilisi képviselő-testületi ülésünkön. Akkor Pósa Ferenc 
képviselő felajánlotta, hogy beszél a szőlőhegyben élőkkel a szemétszállításról. Most arról 
kell döntetnünk, hogy az 1100 literes hulladékgyűjtő konténert hol helyezzük el a település 
területén. Két helyszín közül kell választani, az egyik az önkormányzat épületének udvara, 
a másik a szelektív hulladékgyűjtő sziget a bekötő út mellett. A konténer le lesz zárva, és 
csak az tehet bele hulladékot, aki az önkormányzatnál előzetesen megvásárolt 
hulladéktároló zsákot használja. Zsákot természetesen bárki, akár szőci lakos is 
vásárolhat, 250 Ft-os egységáron.  
 
Farkas István alpolgármester 
A bekötő út annyiban lenne előnyösebb, hogy azt az utat mindenki használja, aki bejön a 
faluba. 
 
Nagy József képviselő 
A hulladék elhelyezését úgy szeretnénk kialakítani, hogy szerdánként, amikor amúgy is 
szemétszállítás van, 7 és 9 óra között lehetne ebbe a konténerbe az előre megvásárolt 
zsákokban a hulladékot elhelyezni. A szelektív hulladékgyűjtő szigeten van egy üres hely, 
ahol ez a konténer elférne. A konténerhez az önkormányzatnak és a szemétszállító 
gépkocsi vezetőjének lesz kulcsa.  
 
Németh Balázs polgármester 
A konténer lezárására azért van szükség, hogy másfajta zsákot ne lehessen beletenni, és 
csak azt a zsákot lehet elhelyezni, ami az önkormányzattól lett megvásárolva. A 
lakosságot is értesíteni fogjuk erről a lehetőségről és változásról. 
 
Farkas István alpolgármester 
Ha a dolog másik oldalát nézzük, akkor ahogy eddig megszokták a hegyen lévők, és itt 
nem azokra gondolok, akik életvitelszerűen élnek ott, hanem akik ritkábban jönnek és ők is 
le tették a szemetüket a jelenlegi helyre, félő, hogy nem fogják-e a továbbiakban is 
odahordani a szemetet? 
 
Németh Balázs polgármester 
A konténer helyére egy táblát fogunk elhelyezni „Tilos a szemétlerakás” felirattal.  
Egyéb hozzászólás? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
külterületi hulladékgyűjtő konténer áthelyezéséről a bekötő út melletti szelektív 
hulladékgyűjtő szigetre, és a zsákos hulladékgyűjtés bevezetéséről! 
 
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 
31/2015. (V.26.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületi 1100 literes 
hulladékgyűjtő konténert áthelyezi a 182/5 hrsz.-ú területre, a bekötő út 
mellett lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetre. A zárt konténerbe csak az 
önkormányzattól megvásárolt zsákban összegyűjtött kommunális 
hulladékot lehet elhelyezni. 
 
A konténerbe minden héten szerdán 7 és 9 óra között lehet hulladékot 
elhelyezni.  
 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester és 

Nagy József falugondnok 
Határidő:  2015. június 1. 

 
 
 
5. A SZŐC, KOSSUTH LAJOS UTCA 65. SZÁM ALATTI VEGYES BOLT 
BÉRBEADÁSÁRÓL SZÓLÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az Elem-Akku Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2015. július 31. napjával Szőc Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a vegyes bolt bérleti szerződését felmondta. Az új 
bérlő 2015. augusztus 1. napjával kezdhetné meg működését. Mielőbb ki kell írnunk a 
pályázatot az üresen maradt élelmiszerbolt bérleti jogának megszerzésére. Két újságban 
javasolom a hirdetést megjelentetni, két alkalommal, június 5-én és 12-én a Naplóban és 
egy alkalommal, június 5-én a Szuperinfóban. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 
következő felhívást tegyük közzé:  
 

„Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 8452 
Szőc, Kossuth Lajos utca 65. szám alatt lévő, 53 m2 alapterületű, 
élelmiszerbolt bérleti jogának megszerzésére. A pályázati felhívás 
megtekinthető a www.szoc.hu weboldalon. A pályázatról bővebb 
felvilágosítást nyújt Németh Balázs polgármester (Tel.: 88/513-525, 20/207-
7537). A pályázat benyújtási határideje 2015. június 30., postacím: Szőc 
Község Önkormányzata 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41.” 

 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a felhívás előterjesztés 
szerinti közzétételéről! 
 
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 
32/2015. (V.26.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 8452 
Szőc, Kossuth Lajos utca 65. szám alatt lévő, 53 m2 alapterületű, 
élelmiszerbolt bérleti jogának megszerzésére. A pályázati felhívás 
megtekinthető a www.szoc.hu weboldalon. A pályázatról bővebb 
felvilágosítást nyújt Németh Balázs polgármester (Tel.: 88/513-525, 
20/207-7537). A pályázat benyújtási határideje 2015. június 30., postacím: 
Szőc Község Önkormányzata 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. 
 
A pályázati felhívást a Szuperinfo hirdetési újságban egyszer, a 2015. 
június 5-i számban, a Napló napilapban kétszer, a 2015. június 5-i, 
valamint a 2015. június 12-i számban jelenteti meg. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. június 2. 

 
A pályázati felhívás e jegyzőkönyv 4. melléklete. 

 
 
 
6. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST 
SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA 
 
Németh Balázs polgármester 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.  
 
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó 
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás 
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának 
fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a 
mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati 
tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. A pályázati 
alcélok közül kettőt emelnék ki az egyik az ac) pont, az egészségügyi alapellátást szolgáló 
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség 
fejlesztése, felújítása, a másik a b) pont, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása.  
Az egészségügyi alapellátás esetén az egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy 
az épületben a szolgáltatással érintett helyiségek infrastrukturális fejlesztésére igényelhető 
támogatás. Én ezt a célt javaslom megpályázni, mivel 95%-os támogatottsági arány van. 
Az orvosi rendelőt a következőképpen javasolom felújítani. A mellékhelyiség nem 
akadálymentesített, ezért ezt akadálymentessé kell tenni. Ajtókat, WC csészéket, 
mosdókat kell cserélni, biztosítani kell a hideg-meleg vizet, kapaszkodókat kell felszerelni. 
A váróterem és a rendelő PVC burkolattal ellátott, ezt járólapra, és mindkét helyiségben az 
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olajlábazatot csempére cserélnénk, ami esztétikusabb és könnyebben is takarítható. A 
rendelőben ajtómagasságig, ahogy az előírás is, a váróteremben pedig 150 cm 
magasságig. A pályázatban lehetőség van eszközöket is beszerezni a beruházási összeg 
10%-áig. Mivel még nem ismeretek a beruházás költségei, így azt nem tudom 
megmondani, hogy milyen értékben vásárolhatnánk eszközöket, de szükség lenne egy 
kartotékszekrényre, egy 4 személyes várótermi padra, valamint egy orvosi mosdó 
csaptelepre. 
A másik pályázati alcél, melyet érdemes lenne megpályázni, a belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása. A Kossuth Lajos utca 65. számtól a 93-ig terjedő, 184 hrsz.-ú, 311 méter 
hosszú, 1,1 méter széles járdaszakasz felújítására javaslom a pályázatot benyújtani. Két 
cégtől kértem árajánlatot. A pályázati támogatás 85 %-os. Mivel az utóbbi időben nem volt 
ilyen pályázati lehetőség és a rendelkezésre álló összeg sem túl nagy, így kevesebb 
esélyt látok ennek a pályázatnak az elnyerésére, de úgy gondolom mindenképpen meg 
kell próbálunk.  
 
Farkas István alpolgármester 
Nem gondoltál a külső buszmegállóhoz járda építésére? 
 
Németh Balázs polgármester 
Nem lehet ennek a pályázatnak a keretében olyanra pályázni, aminek nincs meglévő 
aszfaltburkolata. Tehát új építésére nem, csak meglévő felújítására lehet pályázni. Ezért 
gondoltam az előbb említett járdaszakaszra. Szeretném a Kútvölgybe vezető utat 
megcsináltatni, de erre most nincs lehetőség. A pályázat benyújtási határideje 2015. június 
9. 16 óra. Jelenleg arról kell döntenünk, hogy nyújtunk-e be pályázatot, és ha igen, melyik 
alcélra vagy alcélokra. Azt minden esetben kijelenthetem, hogy az alacsonyabb összegű 
árajánlatot fogom elfogadni. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
Azt szeretném megkérdeni, hogy az orvosi rendelő esetében állmennyezetre nem 
gondoltak? A helyiség belmagassága meglehetősen nagy és a helyiség hideg. 
 
Németh Balázs polgármester 
A rendelőben pontosan ezért lett dupla radiátor felszerelve.  
 
Farkas István alpolgármester 
Az ablak is elég nagy, emiatt szerintem nem lehetne állmennyezetet csináltatni. De jó 
ötlet, utána kell járni, hogy kivitelezhető-e. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 
bízzon meg a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételével. Kérem, 
szavazzunk az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt 
pályázat benyújtásáról a következő alcélokra: ac) egészségügyi alapellátást szolgáló 
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség 
fejlesztése, felújítása, és b) a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 
 
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 
33/2015. (V.26.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. 
 
A támogatási igényt a képviselő-testület a pályázati alcélok közül az 
„egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítására” 
és a „belterületi utak, járdák, hidak felújítására” nyújtja be. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges árajánlatokat szerezze be, és a 
pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és 

 Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 9. 

 
 
 
7. TÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÁLTAL 
SZERVEZETT ÉLETMÓD TÁBOR TÁMOGATÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, valamint a körzeti 
védőnő levélben fordult a képviselő-testülethez, melyben a 2015. június 29. és 2015. július 
3. között megrendezésre kerülő, immár hagyományossá vált Életmód Táborhoz kérik az 
önkormányzat anyagi támogatását. Tavaly ezen az egy hetes programsorozaton 5 szőci 
gyermek vett részt, ezért javaslom, hogy 20 000 Ft támogatást nyújtsunk a tábor 
megrendezéséhez.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk 20 000 Ft támogatás nyújtásáról a Halimbán megrendezésre kerülő Életmód 
Táborhoz. 
 
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 
34/2015. (V.26.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000 Ft azaz Húszezer 
forint támogatást nyújt a 2015. június 29. és 2015. július 3. között 
Halimbán megrendezésre kerülő Életmód Táborhoz. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, az általános tartalék előirányzata terhére biztosítja. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2015. június 8. 

 
 
 
8. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. függeléke tartalmazza a hivatal ügyrendjét. 
Sarkadi-Nagy András Nyirád község polgármestere megkeresett azzal, hogy szeretné, ha 
a képviselő-testület hozzájárulna a hivatal szőci ügyfélfogadási rendjének a 
megváltoztatásához. Az ügyintéző Mustos Anita nem kedden és csütörtökön, hanem 
hétfőn és szerdán, amikor Nyirádon zárt nap van, tartana ügyfélszolgálatot Szőcön. A 
változtatásra azért van szükség, mert így az ügyfeleket tudja Nyirádon fogadni az 
ügyintéző.  
Az alábbiak szerint változna tehát az ügyfélfogadási rend Szőcön: hétfő és szerda 7 órától 
15 óráig. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2015. (V.26.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 1-jei 
hatállyal a következők szerint módosítja a 63/2014. (XI.18.) határozatával 
jóváhagyott, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló 
határozatát: 
 
Az ügyrend 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„47. A Hivatal ügyfélfogadási rendje (kérelmek átvétele, fénymásolás, 
felvilágosítás nyújtása) a Szőci Ügyfélszolgálati Helyen (Szőc, Kossuth L. 
u. 41.): 
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hétfő: 700 – 1500 óráig 
szerda: 700 – 1500 óráig.” 

 
Az ügyrend 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„52. A munkaidő napi megoszlása Szőcön: 

hétfő: 700 – 1530 óráig 
szerda: 700 – 1530 óráig 

Az étkezési idő 30 perc.” 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyrendjében a változást vezesse át. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző  
Határidő: 2015. május 31. 
 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrend e jegyzőkönyv 5. melléklete. 
 
 
 
9. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Szeretettel várunk mindenkit a hétvégén megrendezésre kerülő gyermeknapra. 
 
Benczik István szőci lakos 
Szőcön jellemzően egymásba vannak épülve a házak, közös udvarok vannak. Én úgy 
tudtam, hogy az, aki ingatlannal rendelkezik, annak ha a ház hátsó része átnyúlik a másik 
udvarba bizonyos centi távolságban, az még a tulajdonát képezi. Ezt azért kérdezem, meg 
a szomszédomban előfordult egy kémény ledőlés és tető beomlás. A tulajdonos átjött 
megnézni a tragédiát és a szomszéd azzal fogadta, hogy engedélyt kell kérnie, ha belép 
az udvarára.  
 
Németh Balázs polgármester 
Én úgy tudom, hogy 60 cm, de jegyző asszony tudná megmondani pontosan. 
 
Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos 
Volt ilyen valóban, de a régi építkezéseknél nem biztos, hogy ezt a szabályt betartották. 
Úgy lehetne ennek pontosan utána nézni, hogy térkép kivonatot kellene kérni a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztályától, amin a telekhatár és a 
ház pontosan fel van tüntetve. Előfordulhat, hogy ezek az ingatlanok telekhatárra épültek, 
viszont a szomszéd köteles tűrni, ha ilyen esetben egy helyreállítási, kárelhárítási munka 
adódik.  
 
Benczik István szőci lakos 
Köszönöm szépen! 
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