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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. március 29. 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 
 
1 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 előre jelezte távolmaradását. 
 
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. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelésnek 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

3. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása  
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

4. A szociális ellátások térítési díjairól szóló 6/2012. (VI.29.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. Vegyes ügyek 
 
 
1. DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. ÁLTAL ELKÉSZÍTETT 
VAGYONÉRTÉKELÉSNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos beszámolót. A víziközmű vagyonra vonatkozó 
vagyonértékelésről készült közművagyon-értékelés elkészült, melynek több melléklete is 
van, amiben bemutatják a vagyonértékelés körülményeit, módszertanát, mely alapján 
értékelték a víziközműveket. Műszaki állapotuknak megfelelően rövid szöveges értékelést 
tartalmaz. A DRV Zrt. küldött egy testületi határozat mintát, melyben az áll, hogy 
elfogadjuk a DRV által készített értékelést, illetve a mi nyilvántartásunkba is átvesszük 
ezeket, átvezetjük 2016. január 1-jei fordulónappal. A vagyonértékelés szerinti 
vagyonérték 66 772 734 Ft. Annyit megszeretnék jegyezni a szakvéleménnyel 
kapcsolatban, hogy bizonyos pontatlanságok vannak benne. Gondolok itt a 
nyomásfokozóknak az elhelyezkedésére, igaz, hogy 2015. június 30. fordulónappal 
megállapított ez a vagyonértékelés, de én úgy tudom, hogy akkor már fel lett osztva a 
vízmű területe a 020/2 hrsz.-ból 020/3 hrsz. lett. Amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy 
a szakvéleményben vannak a vagyonérték pótlására vonatkozó összegek is hasonlóan, 
mint a beruházási tervben. A víztározó medencék 1975-ben épültek, a Kútvölgyben lévő 
50 m3-es, a Határvölgyben lévő 30 m3-es, azok állagmegóvására is jelentős összeget kell 
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majd fordítani. A 2029. évre vonatkozóan 8,35 millió forintot kell költeni csak a 
nyomásfokozókra, illetve a vízmedencék karbantartására 22,4 millió forintra lenne 
szükség. A szakvéleményben le van írva, hogy az ivóvíz hálózat 7,5 km hosszan terül el. 
Ami még tévesen van a szakvéleményben leírva, az a tulajdonunkban lévő objektumok 
tulajdoni arányai. Ezt Tóbel János polgármester úr megkérdezte Csorba Tibor 
önkormányzati csoportvezetőtől, hogy miért úgy van beleírva, hogy Halmiba 4,9 Szőc 
3,56, hiszen még az 1 egész sem jön ki. Erre az volt a válasz, hogy egy régebbi 
dokumentumban ezt találták, de ekkor még a harmadik tényező Halimba, Szőc mellett a 
Bakonykarszt volt, és így jönne ki a 100 %.  
 
Nagy József képviselő 
Ebben a formában kellene elfogadnunk? 
 
Németh Balázs polgármester 
Elvileg igen. A vagyonértékelésre jogszabály vonatkozik, ezért kellett ezt elkészíteni a 
DRV-nek, de az Andrónyi Miklós az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője 
tájékoztatott, hogy elvileg akár 2019-ig is kitolódhatna ez a vagyonértékelés maga, mert a 
jogszabályi határidő megengedné. 
 
Nagy József képviselő 
Ha átlépünk a Bakonykarszthoz, akkor is kell nekünk ezzel foglalkozni? 
 
Németh Balázs polgármester 
Igen, mivel 2015. június 30. fordulónapról van szó, és ebben a vagyonértékelésben benne 
van az első oldalán, hogy 6 hónapig érvényes, innentől kezdve végül is csak annyi, hogy 
vegyük át a mi nyilvántartásunkba azokat az adatokat, amiket ők közöltek. Ennek végül is 
az a célja, hogy 2016. január 1-gyel a bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási 
érték alapján kerül megállapításra. Nekem azzal van a problémám, hogy ha hosszútávon 
gondolkodunk, akkor itt problémák lesznek, mert 2012. december 31-ével be lettek 
fagyasztva az önkormányzatnak az áremelési tényezője, ami Szőc esetében csak az 
ivóvízre vonatkozott, tehát az önkormányzatok nem szólhatnak bele, hogy mennyi 
karbantartási díj legyen az ivóvízben megállapítva. Azoknak az objektumoknak a pótlása, 
mint például a vízmedence, vagy a 80-as években épült ivóvízhálózat-vezeték, nincs meg 
a pótlási fedezete. Tudomásom van arról, hogy Öcs Bakonykarsztos település, és amit 
Öcs kap eszközhasználati díjat, azt nem veszi vissza egyből a szolgáltató, ezért ők tudnak 
takarékoskodni és nagyobb összeget félretenni az olyan beruházásokra, ami nagyobb 
volumenű.  
Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy a Halimba Cseresi gépház töltővezeték 
meghibásodása kapcsán megbontották Halimbára és Szőcre a költségeket. Ezt 
tartalmazza a kezemben lévő dokumentum. Az üzemi útnál javítottak egy vezetéket, 24 fm 
hosszan, ennek az értéke 1 477 950 Ft +áfa, bruttó 1 876 997 Ft, amiből Szőcre eső rész 
lenne bruttó 546 394 Ft. A DRV megküldte a teljesítés igazolást, és a megrendelőt, hogy 
írjam alá. Ezek március 9-én érkeztek, de én ezt a mai napig nem írtam alá. Amiatt, hogy 
március hónap elején elküldtünk nekik 2015 évre vonatkozó eszközhasználati díjra 
vonatkozó számlát, de ők a mai napig sem fizették ki. Véleményem szerint úgy lehetne a 
bruttó 546 394 Ft-os számlát kifizetni, hogy a 2014. évről van még eszközhasználati díj 
maradványunk, ehhez hozzáadjuk a 2015. évi eszközhasználati díjat, és mivel ezek 
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összege sem lenne elegendő, kérnénk a 2016. évi eszközhasználati díj átvezetését. Ezzel 
azt a gondom, hogy a meg nem kapott jövőbeli pénzünket költjük el előre.  
 
Nagy József képviselő 
Kormányrendelet volt, hogy a csővezetékeket kiosztogatták? Megállapítottak 7,5 km-nyi 
vezetéket, ami lehet, hogy nem is szőci területen van.  
 
Németh Balázs polgármester 
Ez a szakvélemény tartalmaz olyan csővezetéket, ami Szőc és Halimba között a műút 
alatt található. A műút sem a mi tulajdonunk, alatta mégis miénk a vezeték. Ez a 7,5 km-
ben benne van. Ha most ott lenne egy csőtörés, annak a javítási költsége szerintem 
meghaladná az önkormányzat anyagi lehetőségeit. 
 
Nagy József képviselő 
Csak azt nem értem, hogy ez régen is így működött? Önkormányzati tulajdonban voltak a 
csővezetékek? Akkor a DRV-nek most mi szerepe van ebben az egészben? Miért van 
akkor a DRV? Ha mienké a csővezeték, mienké a fenntartása. 40%-os állapotú 
víztározókat adnak át, amik le vannak amortizálódva, így próbálják az önkormányzatokra 
sulykolni a terheket. 
 
Németh Balázs polgármester 
A DRV szerint ez egy értéknövelő beruházás, mert 24 fm hosszan végezték el a 
csőcserét. Nem tudom, hogy ez hol van leszabályozva, feltételezem csak helyileg náluk, 
hogy mi minősül értéknövelő beruházásnak. Ha jól tudom, 10 méter vagy 12 méter fölött 
már azt mondják, hogy értéknövelő beruházás. 
 
Farkas István alpolgármester 
Meddig szól a szerződésünk? 
 
Németh Balázs polgármester 
DRV-vel határozatlan idejű szerződésünk van 1996-ban kötötte a Perger polgármester úr. 
 
Nagy József képviselő 
Mennyi a felmondási idő. 
 
Németh Balázs polgármester 
Hat hónap felmondási idő van, és csak december 31. napjával lehet felmondani. 
 
Farkas István alpolgármester 
Meg lehet keresni akkor a Bakonykarsztot? 
 
Németh Balázs polgármester 
Meg lehet, de szolgáltatót váltani csak a halimbai önkormányzattal közösen lenne 
érdemes, mivel a Cseresi nyomásfokozó közös tulajdonban van. Nyilván nem lehetne, 
hogy a lakosságarányosan üzemeltettet nyomásfokozó egyik fele DRV-s a másik 
Bakonykarszt-os legyen.  
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Farkas István alpolgármester 
Beszéltél már Tóbel János polgármester úrral? 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Beszéltem ezzel kapcsolatban is, de Halimbán más a helyzet azért, ott van szennyvíz is. 
 
Farkas István alpolgármester 
De a szennyvíz a Bakonykarszté? 
 
Németh Balázs polgármester 
Azt nem tudom. A halimbaiaknak határozott idejű szerződésük van a DRV-vel 2032-ig, ha 
jól tudom. 
 
Nagy József képviselő 
De most ezekkel a hibákkal fogadjuk el? Mert hogyha nem egyeznek meg az adatok, 
akkor mi most hogyan fogadjuk el? Most akkor a többi adat egyezik, mármint a vezetékek 
ahol elhelyezkednek? 
 
Németh Balázs polgármester 
Az a baj a vezetékekkel, hogy ebben a vagyonértékelésben a vezetékek 
elhelyezkedésének azonosítására EOV azonosítót alkalmaznak és nem GPS 
koordinátákat. Annak akartam utána járni, hogy azt a csővezetéket ahol a csőtörés történt 
tartalmazza-e a dokumentum. EOV azonosító alapján én ezt nem tudtam beazonosítani. 
Azt sem értem például, hogy most miért nem fizetik ki azt az eszközhasználati díjat, amit 
már rég kiszámláztunk nekik és március elejével volt a fizetési határidő. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Én úgy tudom, hogy megtörtént az átutalás. 
 
Németh Balázs polgármester 
Nem, megnéztem és nincs átutalva. 
 
Nagy József képviselő 
Ki állapítja meg a csővezetékek javítatását, ami nem a mienké? Ki állapítja meg, hogy 
mennyi a mienké? 
 
Németh Balázs polgármester 
Feltételezem, hogy a szolgáltató. Amit most el kell fogadni az az, hogy a vagyonértékelést 
elfogadjuk, és bevezetjük a saját nyilvántartásainkba, illetve 2016. január 1-jével a 
könyvelésbe. Ez van a határozati javaslatban.  
 
Nagy József képviselő 
De ezt ki állapítja meg? Ők? De ha mi földmérővel be tudjuk bizonyítani, hogy már nem 
szőci terület, mert a vízműtől még 30-40 méter a miénk, az meg lejjebb van. 
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Németh Balázs polgármester 
Ezt a pénzt én el tudnám költeni a szőci beruházásra is, például a betonmedence 
felújítására ahelyett, hogy halimbai területen lévő vezetéket cserélünk ki. Ha a 
betonmedencét szükséges lesz felújítani, akkor azt az önkormányzat majd a saját 
bevételeiből kell, hogy finanszírozza, mivel nem lesz rá eszközhasználati díj sem. 
Rendben van, hogy meghatározzák mire kell felhasználni azt a kevéske pénzt, fel is 
használjuk arra, csak van még más dolog is, amire fel lehetne használni. Tóbel 
polgármester úr felajánlotta, hogy elküldjük a Dr. Rédei Zsolt által készített szerződést a 
Drv-nek, de Csorba Tibor önkormányzati csoportvezető azt mondta, hogy nem szükséges, 
mert ez a vagyonértékelés csak a múltra vonatkozik. Abban a szerződésben az is le van 
fektetve, hogy a költségek milyen arányban terhelik az önkormányzatokat, ezért én e-
mailben el fogom küldeni a szolgáltatónak, hogy a jövőbeni beruházásoknál már ezt a 
dokumentumot vegyék figyelembe a költségek arányosításánál. 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. által készített vagyonértékelés 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 
10/2016. (III.29.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt 
elfogadja.  
 
Szőc Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a 
víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-
szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. 
(V.29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 
2016. január 1-jei fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 
vagyonérték 66.772.734 Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű 
vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített 
vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben 
rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként 
történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 
2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i 
fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. 
között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra 
kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált 
újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2016. március 31. 
 

A vagyonértékelés e jegyzőkönyv 1. melléklete 
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2. A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. A változások között szerepel, hogy 
módosításra került a települési lakhatási támogatásra jogosultak köre. Egyedülálló esetén 
a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % került 
megállapításra. Módosításra került a támogatás havi összege is 5 000 Ft helyett 8 000 Ft. 
A korábbi szabályozáshoz képest változott a települési szülési támogatás összege, 
gyermekenként 10.000 Ft helyett 20.000 Ft. A temetési célra szóló települési 
kamatmentes kölcsön esetében az új szabályozás szerint kérelmező csak állandó szőci 
lakos lehet. Az idei évben több támogatást kapott az önkormányzat, melyet a szociális 
ellátások finanszírozására költhet. Mint ismeretes a 2016. évtől megváltoztak a 
szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai. A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a települési 
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képviselő 
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 
ingyenesen biztosítja az őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben; valamint a nyári tanítási 
szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül. A tavaszi szünetben 8 szőci 
gyermek részesül étkeztetésben. Ennek költségei még nem ismertek. 
 
Nagy József képviselő 
A jogosultsági határ kitolása mennyi embert érint? 
 
Németh Balázs polgármester 
Kb. 15 fő lesz jogosult 2016. évben összesen települési lakhatási támogatásra. A 
támogatásra kifizetett összegeket folyamatosan figyelemmel kísérjük. Várom a további 
kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Átadnám a szót jegyző asszonynak, aki a napirendi pont előterjesztője.  
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Lovasi Erika jegyző 
Ahogy az a kiküldött előterjesztésben is szerepel, a 2016. évben a képviselő-testület nem 
tervez olyan építési beruházást, illetve árubeszerzést vagy szolgáltatás megrendelést, 
mely elérné a Közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt. Ezért Szőc Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évre nem készít közbeszerzési tervet, viszont 
az előírásoknak megfelelően erről a testületnek tárgyalnia kell. Amennyiben év közben 
szükségessé válik, a közbeszerzési tervet elkészítjük. 
 
 
 
4. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ 6/2012. (VI.29.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Somlai Szabolccsal az ANNEX Bt. 
vezetőjével tárgyaltam a szociális étkeztetés díjairól. Elmondta, hogy nem kíván változtatni 
az étkezési térítési díjon a 2016. évben. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet előterjesztés szerinti 
megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások térítési díjairól 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
5. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Tájékoztatlak benneteket, hogy Kürtiné Borsos Beatrix munkaviszonya 2016. március 31. 
napjával megszűnik, az ő utódjáról valószínűleg a választások után tárgyalok a nyirádi 
polgármester úrral, illetve arról, hogy ki fog Szőcre kijárni.  
 
Árajánlatot kértem a tűzvédelmi és munkavédelmi dokumentumoknak az elkészítésére. A 
tűzvédelmi szabályzat, és a munkavédelmi szabályzatunk is elég régi, és ugyanaz az ajkai 
cég készítette, akiktől az árajánlatot kértem. A Flashover Kft. (Ajka, Szent István út 58.) 
árajánlata alapján a tűzvédelmi dokumentumok elkészítésére 30 ezer forint + áfa ajánlatot 
adott. A munkavédelmi dokumentumok, a munkavédelmi szabályzat, illetve a 
kockázatelemzési dokumentum elkészítését is 30 ezer forint + áfa áron vállalja. Farkas 
Zsolt a Kft. képviselője javasolta, hogy a folyamatos ügyintézés érdekében szerződjünk, 
amit negyedéves bejárásokkal javasolt végrehajtani. Ez negyedévenként 15 ezer forint + 
áfa lenne, és ebben aktualizálnánk a változásokhoz a dokumentációkat, valamint a közben 
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történő személyi változásokhoz az oktatásokat elvégeznénk. Szerintem most csak a 
tűzvédelmi, munkavédelmi dokumentumokat rendeljük meg, illetve az egyszeri 
munkavédelmi oktatást. 
 
Tájékoztatlak benneteket továbbá, hogy a Te Szedd! szemétszedési akció idén is lesz. 
2016. április 29-ét pénteket javasolnám, mint időpontot, mivel április 30-án itt egy 
nagyszabású kerékpáros verseny lesz az üzemi útnál, 13 órától 17 óra 30-ig. Részletek a 
www.tovafutok.hu-n megtalálhatóak. Pár hónappal ezelőtt személyesen kerestek meg 
engem a szervezők, hogy szeretnének egy kerékpáros versenyt az üzemi útnál rendezni. 
A buszmegálló mögötti önkormányzati területet szeretnék használni parkolóként, ehhez 
kérték az önkormányzat hozzájárulását, amit megadtam. 
 
Farkas István alpolgármester 
Víz-, villanyvételi lehetőséget nem kértek?  
 
Németh Balázs polgármester 
Villanyvételi lehetőséget kértek, ami rajt-cél kapuhoz szükséges, de az már a DRV 
kompetenciája, mivel a vízműnél van az egyetlen villanyvételi lehetőség. 
 
Mammográfiai vizsgálatról érkezett értesítés, Szőcön 52 főt érintene ez vizsgálat. 
Tavalyelőtt szerveztük meg a szállítást úgy, hogy a falugondnoki autóval vittük az 
embereket Veszprémbe szűrővizsgálatra. Azok a hölgyek kapnak értesítést, akik 45-65 év 
közötti lakosok és 2 éven belül nem voltak mammográfiás vizsgálaton. Én fontosnak 
tartom ezt a szűrővizsgálatot. Tehát az idén is megpróbáljuk ezt úgy megszervezni, hogy a 
falugondnoki autóval akár több fordulóval is felvinni az embereket. A doktor nőnél van a 
konkrét lista, hogy kik kapnak meghívót, ezt szeretném majd elkérni, és meg szeretném 
kérdezni az érintett embereket, hogy szeretnének-e szűrővizsgálatra menni. Ha tudom a 
pontos létszámot, akkor én letárgyalom a veszprémi kórházzal a felvitelüket. Ha szervezett 
formában történik az utaztatás, akkor az jelezni kell. 
 
Nagy József képviselő 
Mikor lesz a szűrővizsgálat? 
 
Németh Balázs polgármester 
Az értesítésben április 15-e van 13 órától 16:30 óráig. Ez így azért nem túl jó, mert 
tavalyelőtt több napon volt és könnyebben lehetett felvinni az embereket. Most a megadott 
időpontban 2 forduló férne bele Veszprémig, de szeretnék egy másik napot is kérni, 
amikor újabb fordulókat tudnánk biztosítani. Tavalyelőtt 3 vagy 4 forduló volt, most is 
hasonló létszámra számítok.  
 
Lovasi Erika jegyző 
A nyirádi lakosoknak is lesz ilyen lehetőség. Az önkormányzat kért árajánlatot, 45 ezer 
forint + áfa a Kiss Tours ajánlata egy 40 személyes buszra. Úgy gondolom, hogy ez jó 
ajánlat, hiszen az Egészségbiztosítási Pénztár a költségek nagy részét megtéríti.  
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 29-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

10 

Németh Balázs polgármester 
A közvilágítás fejlesztéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy beszéltem Sándor 
Krisztiánnal, ő az ügyfélkapcsolati vezető a KÖZVIL Zrt.-nél. Pár hónappal ezelőtt 
személyesen volt nálam. Akkor érdeklődött a közvilágítással kapcsolatban, hogy mennyi 
állami támogatást kapunk a közvilágításra, és mennyit használunk fel. Utána néztem 
ennek és 1 millió 440 ezer forintot kapunk közvilágításra. Tavalyi évben 526 ezer forintot 
használtunk fel ebből, ez olyan támogatás, amivel nem kell külön elszámolni. Nagy József 
falugondnokkal összeírattattam, hogy melyik utcában hány lámpatest van. Összesen 38 
lámpatest van a faluban. A Gábor Áron utcában 3 lámpatest található, és arra gondoltam, 
hogy tapasztalatszerzés céljából is, ott kicserélnénk azt a hármat LED-esre. Azt a három 
lámpatestet, amit a Gábor Áron utcából leszerelnének, a Kútvölgybe szereltetnénk fel, 
mivel ott még a jelenleginél is korszerűtlenebb lámpatestek vannak. A telefonon kapott 
árajánlat alapján bruttó 71 ezer egy ilyen LED-es lámpatest. Az éves karbantartási díj, ami 
be van tervezve Szőcnek, 202 ezer forint a KÖZVIL-nél. Ennek a 30%-át lehet használni 
fejlesztésre, ami 62 159 forint. A jelenlegi közvilágítás fejlesztés mindösszesen 280 125 Ft 
lenne, de ebből lejön a 62 159 Ft, amit nem kell kifizetni, így 217 966 Ft-ra jönne ki 
mindennel együtt a három lámpatestnek a korszerűsítése, illetve a Kútvölgybe a 
felszerelés. Azt gondolom, hogy most ezt próbaként megérné. Azért a Gábor Áron utcát 
javasolom, mert ott pont 3 lámpatest van, és a Kútvölgyben is 3 lámpatest van. Ha a 
Gábor Áron utcában beválik a közvilágítás korszerűsítés, akkor a következő években, 
lehetne a többi lámpatesteket is korszerűsíteni, ha beleférünk a keretbe.  
 
Lovasi Erika jegyző 
Mi van akkor, ha nem korszerűsít az önkormányzat? Mi lesz a korszerűsítésre félretett 
pénzzel?  
 
Németh Balázs polgármester 
Nem tudom. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Szerintem kiszámlázza, beleépíti a havi számlájába.  
 
Nagy József képviselő 
Szerintem, ha nincs annyi lámpacseréje, javítása akkor benyeli. 
 
Farkas István alpolgármester 
Szerintem jó ötlet, cseréjük le! 
 
Németh Balázs polgármester 
Tapolcán és Révfülöpön is már vannak ilyen lámpák, és mindkét helyen elégedettek vele. 
Úgy gondolom, hogy ha erre kapjuk a pénzt, akkor költsük erre. Megállapítom, hogy több 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Gábor Áron utcai 3 lámpatestnek a LED-es 
korszerűsítése, illetve a Kútvölgybe történő felszerelése a KÖZVIL Zrt. 8800 Nagykanizsa, 
Csengery út 9. megrendeljük a lámpatesteknek a korszerűsítését! 
 
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 
11/2016. (III.29.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a KÖZVIL 
Első Magyar Közvilágítási Zrt. (8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.) 
árajánlata alapján 3 db lámpatest korszerűsítését. 
 
A közvilágítás-korszerűsítés a Szőc, Gábor Áron utcában lévő 
lámpatestek LED-lámpákra történő cseréjével valósul meg. A leszerelt 
lámpatesteket a szolgáltató a Kútvölgybe helyezi át. 
 
A közvilágítás-korszerűsítés költségét 217 966 Ft-ot, az önkormányzat a 
2016. évi költségvetésében a közvilágítás terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2016. április 15. 

 
 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1700 órakor 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 


