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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: 2016. február 9. 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. Pósa Ferenc  képviselő 
5. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika  jegyző 
 
Kovács Tibor  a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete 

Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja vezetője 
Torma Istvánné klubvezető 
Illés Olga a Nyirádi Szociális Segítő Központ Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője 
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 

 
3 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:  Némethné Vratnik Irén igazgatási ügyintéző 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 5 tagjából 5 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
 
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 Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, Szőc 

Csoportja működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása 
Előterjesztő: Kovács Tibor csoportvezető 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

6. A képviselő-testület 2016. évi munka- és üléstervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

7. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. A VESZPRÉM MEGYEI MOZGÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE HALIMBA, NYIRÁD, 
SZŐC CSOPORTJA MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos beszámolót. Tisztelettel köszöntöm Kovács Tibor 
csoportvezetőt és Torma Istvánné klubvezetőt. Átadom a szót Kovács Tibor úrnak! 
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Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád 
Csoportja vezetője 
Köszönöm a meghívást! Amint az a beszámolóból is kitűnik a tavalyi évben nem volt olyan 
sok programunk, mint az előző években. Ennek az az oka, hogy a 2015. márciusában 
megrendezett Nőnapi jótékonysági bál bevételének jelentős részét, melynek összege kb. 
315 000 Ft volt, a borgátai ház felújítására fordítottuk. Ennek köszönhetően 3 településről 
18 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújthattunk felejthetetlen élményt az üdülőnkben. Az 
idei ében szeretnénk tovább bővíteni az üdültetés lehetőségét és minél szélesebb körben 
kiterjeszteni. A céljaink és programjaink megvalósításához nyújtott önkormányzati 
támogatást köszönjük. 
 
Németh Balázs polgármester 
Köszönjük a beszámolót. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 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: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2016. (II.9.) 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 
 
 
 
2. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2016. (II.9.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester  
Határidő:  azonnal 

 
A beszámoló e jegyzőkönyv 2. melléklete. 

 
 
 
3. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTER ÁLTAL 
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott 
hatáskörben az általam hozott döntésekről szóló beszámoló előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016. (II.9.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló beszámoló. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester  
Határidő:  azonnal 

 
A beszámoló e jegyzőkönyv 3. melléklete. 

 
 
 
4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. A polgármester összefoglalta az 
előterjesztés (e jegyzőkönyv 4. melléklete) lényegét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (II.9.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
 
5. A POLGÁRMESTER 2016. 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 2016. 
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 
5/2016. (II.9.) 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 
2015. évi ki nem vett szabadság:   25 nap 
Összesen:      64 nap 

 
A szabadság igénybevételének ütemterve: 

 
Február 4.                 /Csütörtök/- Kivett 1 nap 
Február 11-12.          /Csütörtök-Péntek/ 2 nap 
Február 15-19.          /Hétfőtől-Péntekig/ 5 nap 
Február 22-26.         /Hétfőtől-Péntekig/ 5 nap 
Március 4.                /Péntek/ 1 nap 
Március 7-11.          /Hétfőtől-Péntekig/ 5 nap 
Március 16-18.       /Szerda-Péntek/ 3 nap 
Március 29-31.      /Kedd-Csütörtök/ 3 nap 
Április 4-8.            /Hétfő-Péntek/ 5 nap 
Május 2-6.             /Hétfő-Péntek/ 5 nap 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

6

Június 6-10.         /Hétfő-Péntek/ 5 nap 
Július 4-8.             /Hétfő-Péntek/ 5 nap 
Augusztus 22-26. /Hétfő-Péntek/ 5 nap 
Október 3-7.           /Hétfő-Péntek/ 5 nap 
November 7-11.      /Hétfő-Péntek/ 5 nap 
December 27-30.     /Kedd-Péntek/ 4 nap 
Összesen:  64 nap 

 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
 Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 
6. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. 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 2016. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016. (II.9.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a képviselő-testület 2016. évi munka- és üléstervét. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és 

 Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos, ill. 2016. december 31. 
 

A 2016. évi munka- és ülésterv e jegyzőkönyv 5. melléklete 
 
 
7. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Fenyvesi Zoltán Veszprém megye 3. számú választókerületének elnöke levélben keresett 
meg, melyet képviselő-társaim megkaptak. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a kötelező betelepítési kvóta 
hazánkra is vonatkozó alkalmazásának elutasításáról! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2016. (II.9.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező 
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. 
Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a 
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg 
az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvóta életbe 
lépését, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester  
Határidő:  azonnal 

 
 
Németh Balázs polgármester 
A Nyirádi Szociális Segítő Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője Illés 
Olga levélben fordult hozzám, melyben Darvas Mónika Szőc, Kossuth Lajos utca 39. szám 
alatti gyermek étkeztetésének támogatásához kéri az önkormányzat segítségét. Darvas 
Mónika a pápai Battyhány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium 10. osztályos tanulója. A második félévtől kollégiumi elhelyezésben részesül. Az 
iskola és a családsegítő meglátása is az, hogy Mónikának a kollégiumi elhelyezéssel 
javulni fog az iskolában nyújtott teljesítménye, ezáltal nagyobb eséllyel tud majd a 
munkaerőpiacon elhelyezkedni. Javaslom, hogy támogassuk a családsegítő kérését, és az 
önkormányzat vállalja át Darvas Mónika étkezési térítési díjának viselését, azzal a 
feltétellel, hogy a kollégiumi elhelyezés után igazolatlan hiányzása a gyermeknek nem 
lesz. Az önkormányzat számla ellenében, átutalással rendezné a térítési díjat 2016. 
február 7. és 2016. június 15. között. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Sok hiányzása van a Mónikának? 
 
Illés Olga a Nyirádi Szociális Segítő Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgáltat 
családsegítője 
Igazolatlan hiányzása nincs, de sok hiányzása van, amit minden esetben tudott igazolni. 
Beszéltem Mónikával, a családjával és az iskolával is. Úgy gondolom ez az iskola 
hozzásegítheti Mónikát ahhoz, hogy ki tudjon lépni abból a nehéz egészségügyi, szociális 
és anyagi helyzetből, amelyben jelenleg családjával él. Amennyiben a kért támogatást az 
önkormányzat megadja, a szoros kapcsolattartást vállalom a családdal és az iskolával is. 
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Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk Darvas Mónika szőci lakos 
kollégiumi étkeztetési térítési díj fizetésének átvállalásáról 2016. február 7. és 2016. június 
15. között azzal a feltétellel, hogy a tanuló vállalja a kollégiumi elhelyezést, nem lesz a 
fenti időszakban igazolatlan hiányzása, és az önkormányzat utólag a ténylegesen igénybe 
vett napok után, számla ellenében, átutalással fizeti ki a térítési díjat! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2016. (II.9.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 7. napja és 
2016. június 15. napja közötti időszakban átvállalja Darvas Mónika 8452 
Szőc, Kossuth Lajos utca 39. szám alatti lakos kollégiumi elhelyezéséhez 
kapcsolódó étkezési térítési díjának fizetését a Battyhány Lajos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban 
(8500 Pápa, Külső-Veszprémi u. 2.) az alábbi feltételek szerint: 
1. a tanuló vállalja, hogy a fenti időszakban igénybe veszi az iskola által 

biztosított kollégiumi elhelyezést;  
2. a tanuló vállalja, hogy a fenti időszakban nem lesz igazolatlan 

hiányzása; 
3. igazolatlan hiányzás esetén az iskola értesíti a családsegítőt, aki 

tájékoztatja a képviselő-testületet; 
4. igazolatlan hiányzás esetén a képviselő-testület a támogatást 

megvonja; 
5. az étkeztetést biztosító költségvetési szerv részére a ténylegesen 

igénybe vett napoknak megfelelően havonta kerül átutalásra a térítési 
díj az intézmény számlája alapján. 

 
Felelős:  Németh Balázs polgármester  
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

 
 
Németh Balázs polgármester 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint 
a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése előírja, hogy a polgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át is, vagyis 
cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is. A főállású polgármester 
felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület 
dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről. A közszolgálati tisztviselők részére adható 
juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. §-
ában foglaltakra tekintettel a polgármester cafetéria-juttatása nem térhet el az adott 
hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől. A 
közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb 
az illetményalap ötszörösénél (38 650 Ft x 5 = 193 250 Ft). A cafetéria-juttatás éves 
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összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő 
közterhek megfizetésére is.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a polgármester 2016. évi cafetéria-juttatásának 193 250 Ft összegben történő 
megállapításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2016. (II.9.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Balázs 
polgármester 2016. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is 
tartalmazó összegét 193 250 Ft összegben határozza meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző  
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

 
 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1645 órakor 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 


