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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. május 12. 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 
Puha Edina pénzügyi ügyintéző 

 
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 nincs jelen. 
 
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 r.alezredes  
 

2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 
módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

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

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

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

7. 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. Köszöntöm a körünkben az 
Ajkai Rendőrkapitányság két munkatársát, Timár Krisztián r.őrnagy Közrendvédelmi 
Alosztályvezetőt és Pósa Dénes r.főtörzszászlós településünk körzeti megbízottját. 
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Timár Krisztián r.őrnagy 
Köszöntök minden jelenlévőt. Pár szóval egészíteném ki a megküldött beszámolót. Amit 
az a beszámolóban is szerepel négy bűncselekmény követtek el Szőcön. Ahhoz, hogy ezt 
arányaiban eltudjuk helyezni Ajkán 1250 és 1300 közötti a bűncselekmények száma. Ha a 
négyet ehhez viszonyítjuk elég alacsony százalékos arány jön ki. Ezt minden alkalommal 
elmondom, hogy nyilván a helyi közösséget nem érdekli, hogy máshol hány 
bűncselekmény történik. Nekik az a legfontosabb, ami a településükön történik. A négy 
bűncselekményből 3 kapcsolódik az Idősek Otthonához. Ami a rendőri jelenlétet illeti 
2015/2016-ban több program is futott már a község életében illetve a rendőrség életében 
is. Mindenhol megjelent az „Állampolgárok szubjektív biztonságérzete” program. Nekünk 
az elsődleges feladatunk, hogy szavatoljuk a településnek élők biztonságát, 
biztonságérzetét, ne történjenek bűncselekmények. A program keretében 3-4 naponta az 
adott településen megjelenik a rendőrség, és felkeresi a polgármestert, jegyzőt. Ahol 
probléma van azt jelzik, és a rendőrség igyekszik orvosolni. 2015-ben akut probléma, ami 
azonnali beavatkozást igényelt volna, nem merült fel. A felmerülő problémákat 
polgármester úr jelezni szokta felénk. Szőc egyik előnye a bűnelkövetőkkel szemben, 
hogy nem a főút mellett fekszik, így eggyel kevesebb a menekülő útvonalak száma. Az 
elmúlt évben sem trükkös lopás, sem besurranás nem volt a faluban. Ami a környékre 
jellemző az a mozgóárusok, akik engedély nélkül árusítanak. A kérésünk annyi, hogy ha 
bármilyen problémát tapasztalnak hívjanak bennünket. Inkább jelenjünk meg többször 
feleslegesen, mint hogy egyszer bárkit is meglopjanak. Én úgy látom, hogy Szőcön 
jelenleg nincs olyan probléma sem a közbiztonsággal, sem a lakossággal, ami miatt a 
rendőrségnek azonnal intézkednie kellene. Egy helyi lakos ellen körözés van hatályban, 
letöltendő szabadságvesztés miatt keressük. 
 
Nagy József képviselő 
Már a szőci otthon is rontja a statisztikánkat? 
 
Németh Balázs polgármester 
Sajnos az ott dolgozó ápolók, mentálhigiénés szakemberek le vannak terhelve, és nem 
tudnak annyi időt foglalkozni az idősekkel, amennyit igényelnének. 
 
Timár Krisztián r.őrnagy 
Az Idősek Otthonában a szociális-, mentális problémáknak a kivetítődése, a hosszabb 
ideje húzódó feszültségek vezetnek garázdasághoz, testi sértéshez. Ezek általában 
egyszerű megítélésű ügyek. 
 
Pósa Dénes r.főtörzszászlós 
Az utóbbi időben megszűntek Szőcön azok az esetek, amikor eltűnt személyeket kellett 
keresni. 
 
Németh Balázs polgármester 
Köszönjük szépen. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzunk a rendőrségi beszámol előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016. (V.12.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szőc község 
2015. 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. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. A Hivatal 2015. évi 
költségvetését többször módosítottuk már. Puha Edina pénzügyi ügyintéző jelen van, hogy 
válaszoljon a testület tagjainak a kérdéseire. Legjelentősebb mértékben az informatikai 
szolgáltatások igénybevétele emelkedett, amelynek oka az, hogy új program került 
megvásárlásra. 
 
Nagy József képviselő 
Miben segít ez a program? 
 
Puha Edina pénzügyi ügyintéző 
A korábbi években két külön programot használtunk. A KATAWIN programot az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok nyilvántartására, és a BEFESZ programot a 
tárgyi eszközök nyilvántartására. Ezt a két programot váltotta fel az E-Kata program, mely 
a tavalyi évben került beszerzésre. Tehát 2015-ben három programot használtunk, ezért 
emelkedettek meg az informatikai kiadások. Az idei évtől csak egy programot használunk. 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a további kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének az 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (V.12.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

40 284 e Ft bevételi és 
40 284 e Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
módosított költségvetését. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
3. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Szőc Község 
Önkormányzatának finanszírozási többlete van. Ezt a többletet milyen módon kapja vissza 
az önkormányzat? 
 
Puha Edina pénzügyi ügyintéző 
Ez megbeszélés kérdése. Lehetőség van az összeg visszautalására is. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem a többlet 110 530 Ft visszautalását az önkormányzat számlájára. Várom a további 
kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának az előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
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 
14/2016. (V.12.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását 
 

36 910 408 Ft bevételi és 
39 578 533 Ft kiadási 

 
főösszeggel elfogadja. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármestere 
Határidő:  azonnal 

 
A zárszámadás bevételi és kiadási főösszegének 

részletezése e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
4. 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 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2016. (V.12.) 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 3. melléklete. 
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5. 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 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2016. (V.12.) 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 4. melléklete. 

 
 
 
6. KISTELEPÜLÉSEK KÖNYVTÁRAINAK SZAKMAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE, 
KORSZERŰSÍTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz lehet pályázatot benyújtani a kistelepülések könyvtárainak 
szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. Könyvtárunk a feltételeknek megfelel. Az 
igényelhető támogatás maximum 3 500 000 Ft. A támogatási intenzitás mértéke legfeljebb 
90%. A pályázati cél megvalósításának időtartama 2016. június 1. – 2017. augusztus 31. 
között. A nevezési díj 10 000 Ft. A kötelezően előírt saját forrás az összköltség minimum 
10%-a. Az önerő rendelkezésre állásáról nyilatkoznia kell az önkormányzatnak. Az 
árajánlatok bekérése megtörtént. A pályázat összes költsége 646 354 Ft. Könyvtári 
bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök jogcímen bruttó 562 354 Ft, 
infokommunikációs eszközre, könyvtárosi notebookra 84 000 Ft. Az összes költség 10 %-
a, a biztosítani szükséges önerő 64 635 Ft. A pályázat keretében 2 db olvasóasztalt, 1 db 
könyvtárosi asztalt, 2 db 5 polcos könyvespolcot, 1 db gyermek asztalt, 3 db gyermek 
széket, 1 db média szerkényt, 1 db folyóirat tartó állványt, 12 db kárpitozott fa széket, 2 db 
gyermek babzsákot, 5 db sötétítő függönyt és 1 db gyermek szőnyeget kívánunk 
beszerezni. Az igényelt pályázati támogatás összege 581 719 Ft. A beszerzendő bútorok 
az előírásoknak megfelelnek. A pályázat beadási határideje 2016. május 27. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 
című pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő rendelkezésre állásáról.  
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2016. (V.12.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt nyílt pályázati felhívásra. 
 
A pályázat célja a kistelepülések könyvtárainak szakmai 
eszközfejlesztése, korszerűsítése.  
 
A képviselő-testület a pályázat keretében a könyvtár szolgáltatási terében 
kíván új bútorokat és kiegészítő berendezéseket elhelyezni, illetve 
infokommunikációs eszközt beszerezni. A beszerzések összes költsége 
646 354 Ft. 
 
A képviselő-testület a saját forrás rendelkezésre állásához 64 635 Ft-ot 
különít el az önkormányzat 2016. évi költségvetésében. 
 
Igényelt pályázati támogatás: 581 719 Ft. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
pályázat elkészítésére és benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 27. 

 
 
 
7. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdése, észrevétele valakinek? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a 
mai ülést 1630 órakor bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 


