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Jegyzıkönyv  
 
Készült :  Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

nyilvános ülésérıl 
 
Az ülés helye :  Szıci Mővelıdési Ház  
   Szıc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés id ıpontja : 2013. október 9. 1600 óra 
 
Az ülésre meghívottak:  

 
Németh Balázs  polgármester 
Farkas István  alpolgármester 
Pósa Ferenc  képviselı 
Roikné Kovács Beatrix képviselı 
Szabó Szabolcs  képviselı; a Szıci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület 

elnöke 
Lovasi Erika   jegyzı  
Kovács Tibor, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, 
Szıc Csoportjának vezetıje 
Szıc község lakossága  

 
A meghívottakból megjelent:  
 

1. Németh Balázs  polgármester 
2. Farkas István  alpolgármester 
3. Szabó Szabolcs   képviselı; a Szıci Hegybarátok Köre  
    Kh. Egyesület elnöke 

 
Lovasi Erika    jegyzı  
 
2 fı érdeklıdı, szıci lakos 

 
A képvisel ı-testület létszáma : 5 fı 
 
Jelenlév ı képvisel ık száma :  3 fı 
 
Távolmaradását el ıre nem jelezte:    Pósa Ferenc képviselı 
 
Távolmaradását (késését) el ıre jelezte:   Roikné Kovács Beatrix képviselı 
 
Az ülést vezeti :   Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzıkönyvvezet ı:  Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı 
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Németh Balázs polgármester  
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 tagjából 
jelen van 3 fı, az ülés határozatképes. Pósa Ferenc képviselı távolmaradását elıre nem 
jelezte, Roikné Kovács Beatrix telefonált, hogy késni fog. 
 
Képviselı-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselık részérıl 
módosító javaslat nincs. Én azt kérem, hogy a következı napirendi pontokat vegyük fel a 
mai ülésünk napirendjei közé, melyekhez az elıterjesztést szóban fogom megtenni. 
 
5. napirendi pont legyen: Szociális célú tőzifa-vásárláshoz kapcsolódó támogatási igény 
benyújtásának megtárgyalása; 
6. napirendi pont legyen: A Bakony-völgye Óvoda elszámolásának megtárgyalása; 
7. napirendi pont legyen: Az önkormányzati tulajdonú vendéglátó-ipari egység bérbe 
adásának megtárgyalása; 
8. napirendi pont legyen: Vízkár-elhárítási terv megrendelésének megtárgyalása. 
 
Kérem képviselı-társaimat, aki egyetért a napirendi pontokkal, az kézfeltartással jelezze!  
 

A polgármester javaslatára Sz ıc Község Önkormányzata Képvisel ı-
testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tart ózkodás nélkül egyetért 
az elıterjesztett új napirendi pontok felvételével. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester  
A mai ülés napirendje a következı:  
 
 
1. Beszámoló a lejárt határidej ő képvisel ı-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármest er által hozott 
döntésekr ıl 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

3. Közterületek filmforgatási célú használatáról ön kormányzati rendelet 
megalkotásának megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

4. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendsze rek eszközparkjának 
fejlesztése, informatikai korszer ősítése” cím ő pályázat megtárgyalása  
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester és Czaun János  az Észak-
balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhullad ék Kezelési 
Önkormányzati Társulás elnöke 
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5. Szociális célú t őzifa-vásárláshoz kapcsolódó támogatási igény 
benyújtásának megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

6. A Bakony-völgye Óvoda elszámolásának megtárgyalá sa 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

7. Az önkormányzati tulajdonú vendéglátó-ipari egys ég bérbe adásának 
megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

8. Vízkár-elhárítási terv megrendelésének megtárgya lása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

9. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ő KÉPVISELİ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt 
határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elıterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
68/2013. (X.9.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete elfogadja a lejárt 
határidej ő képvisel ı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzıkönyv 1. melléklete 
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2. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMEST ER ÁLTAL 
HOZOTT DÖNTÉSEKRİL 
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott 
hatáskörben általam hozott döntésekrıl szóló beszámoló elıterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
69/2013. (X.9.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekr ıl szóló beszámolót. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzıkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
 
3. KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. E tárgyban testületünk nem 
alkotott rendeletet, szükséges és kötelezı megtennünk. Kérem, szavazzunk a közterületek 
filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet elıterjesztés szerinti 
megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
11/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete  

a közterületek filmforgatási célú használatáról  
 

A rendelet e jegyzıkönyv 3. melléklete 
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4. „TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZE REK 
ESZKÖZPARKJÁNAK FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZER ŐSÍTÉSE” CÍMŐ 
PÁLYÁZAT MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk „az Észak-
balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” címő pályázat megvalósításának támogatásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
70/2013. (X.9.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete megtárgyalta „ Az Észak-
balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt ” cím ő elıterjesztést, mellyel 
összefüggésben a következ ı határozatot hozza:  
 
A képvisel ı-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását  támogatja. 
Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályáza thoz ezúton 
igazolja, hogy az általa, ill. kijelölt közszolgált atója által az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósí thatósági 
Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a val óságnak megfelelnek, 
továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatot t üzemeltetési 
koncepciót ismeri és elfogadja.  
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2013. október 11., illetve folyamatos 

 
 
 
5. SZOCIÁLIS CÉLÚ TŐZIFA-VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI 
IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
A Kormány a helyi önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı 
támogatásról döntött. A pályázat részletes szabályait az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 
tartalmazza, a beadási határidı 2013. október 15. A határidı elmulasztása jogvesztı.  
A tőzifa rendelet alapján a támogatást azon 5000 fı lakosságszám alatti önkormányzatok 
igényelhetik, akik 2013. január-március hónapokban, a három hónap közül akár csak 
egyben is, normatív támogatást igényeltek vissza a központi költségvetésbıl a lakosoknak 
nyújtott lakásfenntartási támogatás jogcímen. Szıc önkormányzata jogosult pályázatot 
benyújtani. A támogatás mértéke Szıc vonatkozásában kemény lombos fafajta esetében 
12.000 Ft/erdei m3 + ÁFA, melyhez önkormányzatunknak 2.000 Ft/erdei m3 + ÁFA önrészt 
kellene vállalnia. Kérdezem, hogy pályázzunk-e szociális tőzifa támogatásra? 
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Farkas István alpolgármester  
Mindenképpen pályáznunk kell, ha egy m3-t tudunk adni egy rászorulónak, az is nagy 
segítség. 
 
Németh Balázs polgármester  
Véleményem szerint is pályázzunk, nagyon kedvezı áron ide tudnánk szállítani a fát, 
javasolom, hogy 20 m3 kemény lombos szociális tőzifa vásárlásának támogatására 
pályázzunk, melyhez 2.000 Ft/erdei m3 + ÁFA önrészt biztosítsunk. 
 
Szabó Szabolcs képvisel ı 
Egyértelmő, hogy pályáznunk kell! 
 
Németh Balázs polgármester  
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk támogatási igény 
benyújtásáról 20 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre, és biztosítsuk a 2.000 Ft/erdei 
m3 + ÁFA önrészt. 
 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
71/2013. (X.9.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete a helyi önkormányzatok 
szociális célú t őzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészít ı támogatásáról 
szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján támogatás i igényt nyújt be 20 m 3 
kemény lombos fafajta mennyiségre. 
 
A képvisel ı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe n a 20 m 3 
szociális t őzifa vásárlásához 2.000 Ft/erdei m 3 + ÁFA önrészt biztosít. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert és a jegyz ıt, hogy a 
támogatás igénybejelentésének elkészítésér ıl és a Magyar 
Államkincstárhoz történ ı benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester és 

Lovasi Erika jegyz ı 
Határid ı:  2013. október 15. 
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6. A BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ELSZÁMOLÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁ SA 
 
Németh Balázs polgármester  
Megküldte a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata a Bakony-völgye Óvoda 
elszámolását, mivel az intézmény 2013. június 30-án megszőnt. Képviselı-társaim 
megkapták az elıterjesztést, várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kislıd jegyzıje arról tájékoztatott bennünket, hogy 
az elszámolás alapján önkormányzatunknak visszajár 175 ezer Ft, melynek utalását meg 
is kezdték. Kérik, hogy fogadjuk el az elszámolást, melyet javasolok megtenni. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
72/2013. (X.9.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete elfogadja a Bakony-
völgye Óvoda pénzügyi elszámolását, melyre a közös fenntartású 
intézmény 2013. június 30-ával történt megsz őnése miatt került sor. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésér ıl a 
határozat megküldésével Kisl ıd Község Önkormányzatát – mint volt 
gesztor önkormányzatot – tájékoztassa. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2013. október 24. 
 

A pénzügyi elszámolás e jegyzıkönyv 6. melléklete 
 
 
 
 
7. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VENDÉGLÁTÓ-IPARI EGYS ÉG BÉRBE 
ADÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
A fogadóórámon keresett meg Szabóné Lakatos Andrea, aki szeretné minél elıbb bérbe 
venni a Kossuth Lajos utca 14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú vendéglátó-ipari 
egységet. A bérleti díjjal kapcsolatban azt kérte, hogy elızetesen – 3 hónap idıtartamra –
alacsonyabb összeget állapítson meg a testület, és a késıbbiekben döntsünk a végleges 
díjról, amikor már a bérbe vevı látja, hogy milyen lesz az üzlet forgalma. 15 ezer Ft/hónap 
bérleti díjat ajánlott, és kéthavi kauciót fizetne. Kéri, hogy a bérleti szerzıdést határozatlan 
idıre kössük meg. A hatályos jogszabályi elıírások szerint a bérbe adás elıtt energetikai 
tanúsítványt kell készíttetnünk az épületrıl. Három szakértıtıl kértem ajánlatot a 
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tanúsítvány elkészítésére. A tanúsítvány érvényességi ideje 10 év, és ennek számát a 
bérleti szerzıdésnek tartalmaznia kell. Vízmeg Zoltán ajkai szakértı 35.000 Ft + ÁFA árat 
ajánlott, Hoffmann László ajkai építész-technikus 25.000 Ft + ÁFA árat, Kamondy-Hóbor 
Noémi pedig 13.600 Ft-os árat, mely tartalmazza a kiszállás díját, és nem ÁFA-s. İ akár 
ezen a hétvégén el tudja végezni a szükséges felméréseket. Javasolom, hogy a 
legkedvezıbb árajánlatot adó Kamondy-Hóbor Noémit bízzuk meg az épület energetikai 
tanúsítványának elkészítésével. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  

73/2013. (X. 9.) határozata  
 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete megbízza Kamondy-
Hóbor Noémi okleveles épít ımérnök, energetikai tanúsítót (lakcíme: 8400 
Ajka, Kórház u. 3. 1/8.; kamarai száma: 19/5776), h ogy az önkormányzat 
tulajdonában lév ı, Szıc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti vendéglátó-
ipari egység épületének energetikai tanúsítványát k észítse el. 
 
A szakért ıi díj bruttó 13.600 Ft, mely összeg fedezetét a kép visel ı-testület 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésében, az egyé b dologi kiadások 
terhére biztosítja.  
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert, hogy a tanúsítv ány 
elkészítését rendelje meg. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2013. október 11. 

 
 
 
 
Németh Balázs polgármester  
Javasolom, hogy a vendéglátó-ipari egységet határozatlan idıre adjuk bérbe Szabóné 
Lakatos Andreának. 3 hónapig a bérleti díj 15.000 Ft legyen, és a bérlı fizessen kéthavi 
kauciót az önkormányzat részére. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 



 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete 2013. október 9-i nyilvános ülésének jeg yzıkönyve 

1
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
74/2013. (X. 9.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete 2013. november 1. 
napjától határozatlan id ıre bérbe adja a HRV SYSTEMATIC Kft. (8452 
Szıc, Kossuth Lajos utca 46., képviseli: Horváth Sándo r ügyvezet ı) 
részére az önkormányzat tulajdonában lév ı, Szıc, Kossuth Lajos utca 14. 
szám alatti, 86 m 2 alapterület ő, nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
vendéglátó-ipari egység üzemeltetése céljából. 
 
A bérleti díj a bérlet els ı három hónapjában 15.000 Ft/hó, a 2014. február 
1-jétıl fizetend ı bérleti díj összegét a képvisel ı-testület 2014. január 20-ig 
megtárgyalja. 
 
A bérbe vev ı a bérleti szerz ıdés aláírásával egyid ıben kéthavi kauciót, 
azaz Harmincezer forintot fizet az önkormányzat rés zére. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésér ıl a bérbe 
vevıt értesítse, és a bérleti szerz ıdést a bérl ıvel kösse meg. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2013. október 25., ill. 2014. január 20. 

 
 
 
 
8. VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV MEGRENDELÉSÉNEK MEGTÁRGYA LÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Kötelezettsége van az önkormányzatnak, hogy vízkár-elhárítási tervet készítsen, ezért a 
Járási Hivatal hivatalvezetıje felszólított, hogy minél elıbb tegyünk eleget e 
feladatunknak. Három árajánlatot kértem ebben a tárgyban, és meglepıen nagy szórás 
van az árakat illetıen. A Varsás Bt. ajánlata 76.000 Ft + ÁFA, a Best Kft. ajánlata 
1.850.000 Ft + ÁFA, a Balaton-felvidéki Vízitársulat ajánlata 435.000 Ft + ÁFA.  
 
A Varsás Bt. vállalta, hogy a megállapodást követıen a munkát a szerzıdéskötéstıl 
számított legkésıbb 60 nap alatt elvégzi, hatósági egyeztetéssel és testületi 
jóváhagyással legkésıbb 2013. december 1-jére teljesíti. Javasolom, hogy ezt a 
társaságot bízzuk meg a vízkár-elhárítási terv elkészítésével. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
75/2013. (X. 9.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete megrendeli a Varsás 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.-t ıl (8315 Gyenesdiás, Gödörházy A. 
u. 60., képviseli: Gálné Németh Ildikó) az önkormán yzat vízkár-elhárítási 
tervének elkészítését a 2013. október 1-jén kelt aj ánlat szerinti 
feltételekkel, 76.000 Ft + ÁFA díjért. 
 
A terv elkészítésének díját a képvisel ı-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert, hogy a vízkár-e lhárítási 
terv elkészítésér ıl szóló szerz ıdést a Varsás Bt.-vel kösse meg. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2013. október 25. 
 
 
 

 
9. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester  
Tájékoztatom a képviselı-testület tagjait, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatot 
írt ki „Rama reggeli csomagok 2013” címmel. A pályázat beadási határideje a mai nap, 
20.00 óra, melyet elektronikus úton kell benyújtani. Az Alapítvány az Unilever 
Magyarország Kft. segítségével szeretne a hátrányos helyzető települések rászoruló 
gyermekeinek reggeli csomagot biztosítani. Pályázatot kizárólag települési 
önkormányzatok nyújthatnak be. A pályázat kedvezményezettjei azok a szegénysorban 
élı óvodás, illetve általános iskolás korú gyermekek, akiket a pályázó település oktatási 
intézményei jelölnek ki. Egy település bármennyi gyermekre pályázhat, egy gyermek 
számára pályázható több reggeli csomag is. Egy csomag tartalma: 1 db 3 szeletes 
abonett, 1 db jó reggelt szelet, 1 db 2 dl-es üdítı, 1 db mini Rama margarin, 1 db mini 
lekvár, 1 db mini méz, 1 db mini mogyorókrém. A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertes 
pályázat esetén, az elnyert tételeket a kiíró budapesti raktárából saját költségen elszállítja. 
Egyeztettem a környezı települések polgármestereivel, mert véleményem szerint pályázni 
úgy lenne érdemes, ha egy autóval mennénk el a csomagokért, és így megoszlana a 
szállítás költsége. Megnéztük, hogy hány 3-14 éves korú szıci gyermek van, és közülük 
hányat érintene ez a pályázat. 37 gyermek él Szıcön ebben a korosztályban, azt 
javasolom, hogy 29 rászoruló kapjon egy héten át, összesen személyenként 5 csomagot. 
Erre nyújtsuk be pályázatunkat! 
 
 
Roikné Kovács Beatrix képvisel ı megérkezett.  A megválasztott önkormányzati 
képviselık száma 5, jelenlévı képviselık száma 4 fı. 
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Szabó Szabolcs képvisel ı 
Miért ne kaphatna minden gyerek reggeli-csomagot? 
 
Németh Balázs polgármester  
Ahogy a pályázat is fogalmaz, a rászoruló, szegénysorban élı gyermekeket számoltuk 
össze. Utólag ellenırizhetik, hogy valóban a rászorulók kaptak-e csomagot. A pályázat 
benyújtásához nem kell képviselı-testületi határozat, azt javasolom, hogy 29 rászoruló 
gyermek részére adjuk be a pályázatunkat. Kérem, aki javaslatommal egyetért, az 
kézfeltartással jelezze! 
 

A polgármester javaslatára Sz ıc Község Önkormányzata Képvisel ı-
testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tart ózkodás nélkül egyetért 
azzal, hogy Sz ıc Község Önkormányzata 29 rászoruló gyermek részére  
reggeli-csomagra pályázzon a Gyermekétkeztetési Ala pítvány által kiírt, 
„Rama reggeli csomagok 2013” cím ő programra. 

 
 
Németh Balázs polgármester  
Az anyagot elıkészítettem, már csak a gyermeklétszámot kell beírni, és benyújtható a 
pályázat, melyet a határidıig meg fogok tenni. 
 
Szeretettel várunk mindenkit az október 11-én, pénteken, a helyi mővelıdési házban 
tartandó idısek napi ünnepségre, mely 17 órakor kezdıdik. A Szıci Idısek Otthonának 
lakói fognak egy mősort elıadni, majd Tanai Gyula festménykiállításának megnyitójára 
kerül sor, ezt követıen Markó Krisztián harmonikás szórakoztatja a jelenlévıket.  
 
Illés Olga sz ıci lakos  
A Szıci Víziközmő Társulat elnökeként szeretném jelezni a tisztelt képviselı-testületnek, 
hogy tavaly májusban kérvényt nyújtottam be az önkormányzathoz, melyre nem kaptam 
visszajelzést. Családi állapotomban és egyéb körülményeimben olyan változások 
következtek be, hogy az elnöki tisztségtıl megválnék, és ezt a kérésemet jelenleg is 
fenntartom. Kértem, hogy vizsgálja meg a képviselı-testület, hogy érdemes-e a társulatot 
fenntartani, mivel a szennyvízcsatorna beruházás nem valósult meg. A megtakarítások 
lejártak, nyolcéves futamidı volt megállapítva. A lakosság körébıl 8 ember nem tudta 
átvenni a befizetett közmő-hozzájárulás összegét vagy elhalálozás, vagy egyéb ok miatt, 
összesen 214 ezer forint van ezen a számlán. A számlánkon nagyon komoly 
számlavezetési díjtartozás győlt össze, kb. 60.000 Ft, a NAV felé pedig van 5 ezer Ft-os 
késedelmi pótlék befizetési kötelezettségünk. Ezen kívül komolyabb változások nem 
történtek 2012 májusa óta. Összegyőjtöttem, rendszereztem és elhoztam az összes 
dokumentumot, melyet átadnék valakinek. Az elnöki tisztséget – mint ahogy azt tavaly már 
jeleztem –, nem tudom vállalni a továbbiakban. Ismételten kérem a képviselı-testületet, 
oldják meg ezt a helyzetet. 
 
Németh Balázs polgármester  
Véleményem szerint fenn kellene tartani a társulatot, mert esetleges újabb létrehozása 
többszázezer forintot venne ki az önkormányzat zsebébıl. Nem lehet tudni, hogy mi 
várható, amennyiben a késıbbiekben esetleg nagyobb állami támogatást kapna a 
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szennyvízcsatorna beruházás, ismét el lehetne kezdeni a megvalósítás szervezését, és 
akkor már nem kellene újból létrehozni azt. 
 
Illés Olga, a Sz ıci Víziközm ő Társulás elnöke  
Nem tudom tovább ellátni az elnöki tisztséget, kérem, hogy találjon megoldást a képviselı-
testület. A számlavezetési díjtartozás egyre nagyobb lesz, azt is ki kellene egyenlíteni, de 
nincs mibıl. 
 
Farkas István alpolgármester  
Azt javasolom, hogy keressük meg az önkormányzat korábbi jegyzıjét, dr. Horváth 
Zsoltot, aki annak idején a Víziközmő Társulat létrehozásában közremőködött, és most 
ügyvédként dolgozik. Tudjuk meg tıle, hogy mennyibe kerülne a társulat megszőntetése, 
és vállalná-e annak lebonyolítását. Az nem helyénvaló, hogy egy nem mőködı társulat 
folyamatosan növelje a tartozását a számlavezetı banknál, mivel hibernálni a számlát 
nem tudjuk. Szerintem nem érdemes fenntartani a társulatot. 
 
Illés Olga, a Sz ıci Viziközm ő Társulás elnöke  
Rendben, köszönöm, én vállalom, hogy megkeresem dr. Horváth Zsoltot, és tájékoztatom 
a testületet a fejleményekrıl. 
 
Németh Balázs polgármester  
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm a képviselı-
testület munkáját, az ülést 1710 órakor bezárom. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyzı 


