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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános, rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye: Szőci Művelődési Ház  
   Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés időpontja: 2017. szeptember 28. 1030 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 
 

Németh Balázs polgármester 
Farkas István alpolgármester 
Nagy József képviselő 
Pósa Ferenc képviselő 
Török Endre képviselő 

 
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  
 
2 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 
 
 
 
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. Farkas István 
alpolgármester távolmaradását előre jelezte. 
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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. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

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

3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Lovasi Erika 
 

4. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-
testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) 
rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

6. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

7. PANNON Green Power Kft.-vel együttműködés napelem erőmű 
létesítésére és működtetésére 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. DRV Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. 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! 
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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 
58/2017. (IX.28.) 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 1. melléklete. 

 
 
 
2. 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 
59/2017. (IX.28.) 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 2. melléklete. 
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3. A HELYI NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA 
 
Lovasi Erika jegyző 
Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A helyi népszavazást és népi 
kezdeményezést a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata tartalmazta és 
jogszabály ellenessé vált. Ezért rendeletet kell alkotni. A népi kezdeményezés megszűnt. 
Arról kell rendeletet alkotni, hogy ha helyi népszavazásra kerülne sor, akkor a helyi 
választópolgároknak hány százaléka kell, hogy kezdeményezze. Ez jelenleg 20% és a 
rendelettervezetben is ez szerepel. 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 
9/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete 

 
 
 
4. SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 11/2014. (XI.21.) 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Lovasi Erika jegyző 
Az SzMSz módosítására többek között azért van szükség, mert újra kell szabályozni a 
helyettesítés rendjét. A jegyző általános helyettese Kovács Károlyné anyakönyvvezető és 
igazgatási ügyintéző volt. A kolléganő nyugdíjba ment. A továbbiakban távollétemben 
Némethné Vratnik Irén szociális és igazgatási ügyintéző fog helyettesíteni. Illetve egy 
függeléket kell készíteni, a nyirádi konyha működésével kapcsolatban. Mivel közös hivatal 
vagyunk és a hivatal szervezeti és működési szabályzatát, ügyrendjét érinti, ezért a szőci 
képviselő-testületnek is határozatot kell hoznia, hogy elfogadja. 2017. január 1-jétől a 
konyha, mivel nem önálló költségvetési szerv, és költségvetési szerv bevonására volt 
szükség a konyha a hivatalhoz tartozik. 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. 
(XI.21.) rendelet módosításának előterjesztés szerinti módosításáról! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2017. (IX.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendeletének 3. és 5. függelékét módosítja, valamint a 7. 
függelékkel egészíti ki. Az. 5. függelék a határozat 1. melléklete, a 7. 
függelék a határozat 2. melléklete. 
 
3. függelék  
„ 2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ( a továbbiakban: 
Hivatal) adószáma: 15803397-2-19.” 
„27. A jegyzőt távolléte esetén a szociális és igazgatási ügyintéző 
helyettesíti.” 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző  
Határidő: 2017. október 5. 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
11/2014. (XI.21.) rendelet módosításának 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-testülete 
10/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. 
(XI.21.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet e jegyzőkönyv 4/1. 
melléklete 

 
 
 
5. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2014. (II.4.) határozatával elfogadta 
Szőc Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programját. A helyi esélyegyenlőségi 
programot 2 évente kell felülvizsgálni.  
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Lovasi Erika jegyző 
Ismét eltelt 2 év, és bár van módosítani való, de kérem, hogy most módosítások nélkül 
fogadja el a képviselő-testület, mert 2018. évben teljesen újat kell készíteni. A kolléganő, 
aki ezzel foglalkozik, előreláthatólag október hónapban fog képzésen részt venni. Kötelező 
képzésen kell részt vennie annak, aki a HEP-pel foglalkozik. Csak, akinek ehhez 
képesítése van készítheti el az esélyegyenlőségi programot, illetve annak módosítását. A 
kétévenkénti felülvizsgálatról szóló határozatra a hatóságnak szüksége van. 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, Szőc Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata nem szükséges azt a képviselő-testület változatlan formában elfogadja. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2017. (IX.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ebktv.) 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) időarányos 
megvalósulását, illetve az Ebktv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott 
helyzet esetleges megváltozását áttekintette. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a HEP felülvizsgálata nem 
szükséges, azt változatlan formában elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy jelen határozatot töltse fel a 
HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének 
támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  A HEP következő áttekintésére: 2018. július 22. 

 
 
 
6. A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLÁK KÖRZETHATÁRAINAK 
VÉLEMÉNYEZÉSE 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a kötelező felvételt biztosító 
iskolák körzethatárainak 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 
62/2017. (IX.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által 
meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Szőc településre, a 
2017/2018. tanévre elkészített tervezettel, mely szerint a település teljes 
közigazgatási területére vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító 
általános iskola: 
 
037118 –  Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 

8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A. 
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós 
Tagintézménye 

   8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 39. 
 
Szőc településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszáma 3 fő, ebből 3 fő a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI 
(8400 Ajka, Verseny u. 18.) tanulója. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai 
úton és elektronikus formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának küldje 
meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2017. október 31. 

 
 
 
7. PANNON GREEN POWER KFT.-VEL EGYÜTTMŰKÖDÉS NAPELEM ERŐMŰ 
LÉTESÍTÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE 
 
Németh Balázs polgármester 
A Pannon Green Power Kft. képviselője Gergely Felicián kb. 2 hónappal ezelőtt kereste fel 
az önkormányzatot. Farkas István alpolgármester úrral közösen megnéztük azokat az 
önkormányzati területeket, amelyek alkalmasak lehetnek egy naperő telepítésére. 
Minimum 1,2 ha nagyságú terület szükséges a beruházáshoz. A 021 hrsz.-ú, 3 ha területű 
ingatlant találtuk a legmegfelelőbbnek, mert közel van a transzformátorhoz. A múlt héten 
érkezett meg a cég ajánlata, mely tartalmaz egy előterjesztést, egy bérleti szerződést és 
egy meghatalmazás mintát. Első lépésként arról kellene döntenie a képviselő-testületnek, 
hogy felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a beruházás előkészítéséről tárgyalásokat 
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folytasson és a tervezéshez szükséges adatokat megadjon. Illetve, hogy a hálózat 
csatlakozási kérelemhez szükséges telephely-tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot 
kiadja. A bérleti szerződés tervezetet átolvasva az alábbi problémákat találtam. A Pannon 
Green Power Kft. székhelye Újbarok. Az interneten utána néztem és ez a cég, ezen a 
címen illetékesség változás miatt megszűnt. Az ajánlatuk nagyon kecsegtető határozott 
időre, 40 évre kívánják megkötni a bérleti szerződést. Évente 500 000 Ft bérleti díjat 
fizetnének. Fizetnék az iparűzési adót, mely várhatóan 250 000 Ft/ év lenne. Ezért 
bizonyos kötelezettségeink lennének a bérleti díj fejében. Gondoskodni kellene a terület 
lekaszálásáról, gyommentesítéséről minimum 3 alkalommal évente. Opcionálisan évi egy 
napelem mosásról, amihez a szükséges eszközöket a Kft., az emberi erőforrást az 
önkormányzat biztosítja. Valamint az ingatlan őrzésvédelmét is az önkormányzatnak kell 
biztosítania. Amennyiben a beruházás mellett dönt az önkormányzat azt is vállalni kell, 
hogy esetlegesen az említett ingatlanra jelzálogjogot jegyezhessenek be. A cég a 
beruházás kivitelezését úgy képzeli el, hogy 30% önerő és 70% hitel. Így amennyiben a 
bank megkívánja az önkormányzati ingatlant megterhelhetik. Utána néztem, hogy van e 
már az országban általuk működtettet naperőmű. Jelenleg sehol nem működik, de több 
helyen folytatnak tárgyalásokat. A félelmem az, hogyha a cég felvesz egy nagyobb hitelt, 
mert ez a fajta beruházás 100 000 000 Ft-os nagyságrendű, és 70%-át azaz 70 000 000 
Ft-ot ráterhelt az önkormányzat tulajdonában lévő területre és történne valami rövid időn 
belül a céggel, az nem lenne túl kellemes. A terület kb. 3 000 000 Ft-ot ér. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Ha 3 000 000 Ft-ot ér a terület, akkor 70 000 000 Ft-ot nem tud ráterhelni. 
 
Nagy József képviselő 
De ha megterheli 3 000 000 Ft-tal és történik valami, elviszik a földet, akkor se pénz, se 
ingatlan. Szerintem vegyék meg a területet. 
 
Németh Balázs polgármester 
Az ingatlant megvásárolni nem kívánja a cég. Véleményem szerint ne vállaljunk ekkora 
kockázatot, javaslom, hogy az önkormányzat fejezze ki azon szándékát, hogy nem kíván 
együttműködni a Pannon Green Power Kft.-vel napelemes erőmű létesítésére és 
működtetésére vonatkozóan. 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 
63/2017. (IX.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pannon 
Green Power Kft. (2066 Újbarok, Fő út 39.) 0,499 MW-os napelemes 
kiserőmű létesítésére vonatkozó ajánlatát. 
 
A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy nem kíván 
együttműködni a Pannon Green Power Kft.-vel napelemes erőmű 
létesítésére és működtetésére vonatkozóan. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről szóló 
határozatot a Pannon Green Power Kft.-nek küldje meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
8. DRV ZRT. BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Szőc településen az ivóvíz rendszert a DRV Zrt. határozatlan időtartamú bérleti-
üzemeltetési szerződés alapján üzemelteti. A Vksztv. 83 § (3a) bekezdése alapján, ha egy 
adott víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős tulajdonnal rendelkezik és a víziközmű-
rendszerre nézve a fogyasztó védelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLII törvény 
hatálybalépése napján több üzemeltetési jogviszony van hatályban, az 5/H § (1) 
bekezdésében foglalt követelménynek való megfelelés érdekében a víziközmű-rendszer 
üzemeltetési jogviszonyának egy szerződésbe foglalását 2017. december 31. napjáig 
végre kell hajtani. A jogszabályokra való hivatkozással kéri a DRV, hogy a csatolt 
szerződés tervezetet és a kapcsolódó megállapodásokat tekintsük át. A 
szerződéskötéshez Szőc Község Önkormányzatának részvény tulajdon joggal kell 
rendelkeznie a DRV által kibocsátott törzs részvényekből. Ezért kérik, hogy a szintén 
csatolt részvény vásárlási szerződést is tekintsük át, és a vásárlási szándékról döntsünk. 
Halimbával közösen üzemeltetjük a víziközmű-rendszert. Szőc 1996. 07. 03. napján 
kötötte meg a határozatlan idejű szerződést. A határozott idejű szerződést rendes 
felmondással nem lehet megszüntetni, csak súlyos szerződésszegés esetén. Ez eléggé 
megköti az önkormányzatot. Halimba 2012. 06. 30. napján kötött határozott idejű 
szerződést, mely 2032. 06. 30. napjáig szól. A megküldött szerződés terveztben már 
Szőcre is határozott idő szerepel 2032. 12. 31. Egyeztettem a DRV önkormányzati 
referensével, aki elmondta, hogy amennyiben úgy döntünk átdolgozzák a szerződést és 
lehet határozatlan idejű. Javaslom, hogy ezt tegyük meg. Az együttműködési 
megállapodás használati díj elszámolására című dokumentum szerint a fajlagos használati 
díj mértéke Halimba településen ivóvízen 20 Ft/m3, Szőc településen ivóvízen 14 Ft/m3. 
Ezeket az összegeket évekkel ezelőtt a kontrollingos kollégák kalkulálták. Ezek addig nem 
fognak változni, amíg az állam nem engedi, hogy emeljék az árakat. Készült egy 
együttműködési megállapodás gördülő fejlesztési terv elkészítésére, melyet csak Halimba 
Község Önkormányzatának kell aláírnia. Kértem, hogy javítsák. A probléma továbbra is 
fennáll, hogy mi van akkor, ha egy beruházás többe kerül, mint amennyi az elkülönítetten 
kezelt használati díj.  
Már korábban is megkeresett a DRV azzal, hogy vásároljuk részvényt. A 15/2014. (III.20.) 
határozatával úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem szándékozik részvényt vásárolni. 
A részvény vásárlást nem írja elő jogszabály, erre azért van szüksége a DRV Zrt.-nek, 
mert ebben az esetben nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia az üzemeltetésre 
vonatkozóan. Javaslom, hogy részvényt továbbra se vásároljunk.  
Kérem szavazzunk a közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére szóló Bérleti-
Üzemeltetési Szerződés Módosításának elfogadásáról azzal a feltétellel, hogy Szőc 
Község Önkormányzata a szerződést határozatlan időre köti meg. 
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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 
64/2017. (IX.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a DRV_V_204 számon nyilvántartott 
és VKEFFO_2016/4381-1 (2016) számú működési engedéllyel rendelkező 
víziközmű-rendszer vonatkozásában készített Bérleti-Üzemeltetési 
Szerződés Módosítást közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére és 
annak elfogadását javasolja azzal a feltétellel, hogy Szőc Község 
Önkormányzata a szerződést továbbra is határozatlan időre kívánja 
megkötni. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-t értesítse. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk a DRV Zrt. részvényvásárlási ajánlatának elutasításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2017. (IX.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzat nem vásárol DRV részvényt.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a DRV 
Zrt.-t tájékoztassa. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
9. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Szőc Község Önkormányzata a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, 2. cím Helyi 
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önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II. Helyi önkormányzatok 
felhalmozási célú költségvetési támogatásai 4. a) pont Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás összege 
5 038 000 Ft, a felajánlott önrész összege 1 445 000 Ft. Ezt a pályázatot a könyvtár raktár, 
helytörténeti galéria felújítására nyújtottuk be. A „kisház” felújításához Szabó Zoltán 
vállalkozótól kértem árajánlatot. Az árajánlatban szereplő anyagok megvásárlására és 
házhozszállítására két építőanyag kereskedést is megkerestem, akik közel azonos 
ajánlatot adtak. Az áruk tömege közel 4 tonna. A Tóth és Társa Kft. bruttó 10 160 Ft-ért, a 
Csekényi Építőanyag Kereskedés ennek duplájáért szállítaná házhoz. Vers László 
vállalkozónak többször kellene fordulnia. Ezért javaslom, hogy a Tóth és Társa Kft.-től 
vásároljuk meg a szükséges anyagokat és a házhozszállítást. Kérem, hogy a képviselő-
testület hatalmazzon fel a beruházáshoz kapcsolódó intézkedések megtételére, hogy a 
pályázati összeg felhasználásához ne kelljen minden esetben testületi ülést összehívni. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2017. (IX.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, 2. cím 
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II. Helyi 
önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 4. a) pont 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen megítélt 
támogatás felhasználásával kapcsolatos dokumentumok aláírására, a 
pályázathoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, valamint nyilatkozatok, 
továbbá a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Az MNV Zrt.-től elnyert 80 m3 tűzifa támogatásról még nem került sor a szerződés 
aláírására. Az elszállításához több rendszerben is regisztrálni kell. A pályázatban vállaltuk 
a szállítási költséget és a költségvetésbe is szerepel. Léhman István 2 500 Ft+ÁFA/m3 
árért vállalja a szállítást, így a költség 254 000 Ft. 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-testülete 2017. szeptember 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

12

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2017. (IX.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Léhman 
István vállalkozót, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. 
§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2017.06.28. napján a Magyar 
Állam tulajdonában álló, közfoglalkoztatási munkaprogram keretében 
kitermelt tűzifaanyagok helyi önkormányzatok részére történő ingyenes 
tulajdonba adása során Szőc Község Önkormányzatának megítélt 80 m3 
tűzifát 2 500 Ft+ÁFA/m3 árért leszállítsa. 
 
A szállítási költség fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésében a pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés 
megkötésével és aláírásával. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2017. október 20. 

 
 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1115 órakor 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 


