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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 30. 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. Roikné Kovács Beatrix képviselı 
3. Szabó Szabolcs   képviselı; a Szıci Hegybarátok Köre  
    Kh. Egyesület elnöke 

 
Lovasi Erika    jegyzı  
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintézı 
 
1 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 el ıre jelezte:    Farkas István alpolgármester 
 
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, Farkas István alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt, indokoltan van távol. 
 
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 pontot vegyük fel a mai 
ülésünk napirendjei közé, melyhez az elıterjesztést szóban fogom megtenni. 
 
6. napirendi pont legyen a Szıci Viziközmő Társulat megszőntetésének megtárgyalása. 
 
Kérem képviselı-társaimat, aki egyetért az új napirendi pont felvételével, 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 pont felvételével. 

 
 
Németh Balázs polgármester  
A mai ülés napirendje a következı:  
 
1. Beszámoló a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 

háromnegyed éves helyzetér ıl  
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

2. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának háromn egyed éves 
helyzetér ıl  
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

3. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre  vonatkozó 
költségvetési koncepciójának megtárgyalása  
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester  
 

4. Az önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségveté si koncepciójának 
megtárgyalása  
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester  
 

5. Lejáró futamidej ő lekötött pénzeszköz felhasználásának megtárgyalása  
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

6. A Szıci Viziközm ő Társulat megsz őntetésének megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

7. Vegyes ügyek 
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1. BESZÁMOLÓ A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
GAZDÁLKODÁSÁNAK HÁROMNEGYED-ÉVES HELYZETÉR İL  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. A polgármester felolvasta az 
elıterjesztés lényegét, ismertette a háromnegyed-éves kiadások és bevételek fı számait. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának háromnegyed-éves 
helyzetérıl 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  
76/2013. (X.30.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete elfogadja a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának háromne gyed-éves 
helyzetér ıl szóló beszámolót. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  azonnal 
 

A közös hivatal háromnegyed-éves beszámolója e jegyzıkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
 
2. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK HÁROMN EGYED 
ÉVES HELYZETÉRİL  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. A polgármester felolvasta a 
beszámoló lényegét, és ismertette az önkormányzat háromnegyed-éves fıbb kiadási és 
bevételi tételeit. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves 
helyzetérıl 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-testülete 2013. október 30-i nyilvános ülésének je gyzıkönyve 

5 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
77/2013. (X.30.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete elfogadja az 
önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves helyz etérıl szóló 
beszámolót. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  azonnal 
 
Az önkormányzat háromnegyed-éves beszámolója e jegyzıkönyv 2. melléklete 

 
 
 
 
3. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVRE  VONATKOZÓ 
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. A polgármester felolvasta az 
elıterjesztés lényegét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre 
vonatkozó költségvetési koncepciójának 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  
78/2013. (X.30.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete elfogadja a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre vonatkozó kö ltségvetési 
koncepcióját. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  azonnal 
 
A közös hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója e jegyzıkönyv 3. melléklete 
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4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉ SI 
KONCEPCIÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. A polgármester felolvasta az 
elıterjesztés lényegét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2014. évre vonatkozó 
költségvetési koncepciójának 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  
79/2013. (X.30.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete elfogadja a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre vonatkozó kö ltségvetési 
koncepcióját. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  azonnal 
 
A közös hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója e jegyzıkönyv 3. melléklete 

 
 
 
5. LEJÁRÓ FUTAMIDEJ Ő LEKÖTÖTT PÉNZESZKÖZ FELHASZNÁLÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
A július 18-i testületi ülésen döntöttünk arról, hogy ismét lekötjük 3 hónapra azt a 4 millió 
forintot és kamatait, melynek lejárt a futamideje. Ennek az újabb lekötésnek a futamideje 
október 30-án jár le, sajnos, a korábbi 3,1 %-os banki kamat 2,9 %-ra csökkent. 
Javasolom, hogy három hónapra ismét kössük le a jelenleg rendelkezésre álló 4.165.357 
Ft-ot. Ez a lekötés január 31-ig szólna, az esetlegesen felmerülı, nagyobb összegő hó-
eltakarítási, vagy egyéb, elıre nem látható számlák kiegyenlítésének sem lesz akadálya. 
 
Szabó Szabolcs képvisel ı 
Ismét a Sopron Banknál kötnénk le ezt az összeget? Más bank nem ad kedvezıbb 
kamatot? 
 
Németh Balázs polgármester  
Utánanéztem, nincs kedvezıbb kamatozás más banknál sem. Megállapítom, hogy több 
kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Sopron Banknál 2013. 
október 30-án lejáró, lekötött 4.165.357 Ft-os betétet további 3 hónapra lekötjük 2,9 %-os 
kamatra. 
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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  
80/2013. (X.30.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete a Sopron Bank 
Burgenland Veszprémi Fiókjánál lekötött, 2013. októ ber 30-án lejáró 
betétet, 4.165.357 Ft-ot további 3 hónap id ıtartamra, 2013. október 31-t ıl 
2014. január 31-ig, évi 2,9 %-os kamatra leköti. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert a betét ismételt  
lekötésével. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2013. október 31. 

 
 
 
 
6. A SZİCI VIZIKÖZMŐ TÁRSULAT MEGSZŐNTETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Az elmúlt testületi ülésen megbeszéltek szerint telefonon beszéltem dr. Horváth Zsolt 
ügyvéddel, aki vállalta a társulat megszőntetésének lebonyolítását. A munkadíjra 50.000 
Ft-ot kér, melyet két részletben kellene megfizetni, a felét a munka megkezdésekor, felét 
pedig az eljárás befejezésekor. A megszőntetésre azért van szükség, mert a társulat célja 
megszőnt, a számlavezetési költség folyamatosan nı, és az adótartozást is rendezni kell a 
megszőntetés elıtt. Kérdezem a társulat jelenlévı elnökétıl, Illés Olgától, hogy mikorra 
tervezitek összehívni a társulati ülést? 
 
Illés Olga, a Sz ıci Viziközm ő Társulat elnöke  
A meghívókat a jövı héten szeretném minden háztartásba eljuttatni, a bizottsági tagokkal 
egyeztetve két héten belül tervezzük a közgyőlést összehívni, ahol döntés születhet a 
társulat megszőntetésérıl. Az ügyvédet megkértem, ha lehet, legyen itt a közgyőlésen, 
mert bizonyára lesznek kérdések a lakosság részérıl, és jó, ha az ügyhöz értı szakember 
is jelen lesz. Az alapításkor is ı volt a szakértı közremőködı.  
 
Németh Balázs polgármester  
Amennyiben a víziközmő társulat közgyőlése a megszőntetés mellett dönt, javasolom, 
hogy az önkormányzat az ügyvédi tiszteletdíjat, az 50.000 F-ot vállalja át, illetve a 
felhalmozódott számlavezetési díjat, ami az augusztus 30-i kivonat szerint 59.841 Ft, és 
az APEH felé november 15-ig fizetendı 5.375 Ft késedelmi pótlékot fizesse ki. 
 
Roikné Kovács Beatrix képvisel ı 
Ehhez szerintem az önkormányzatnak nincs köze. 
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Illés Olga, a Sz ıci Viziközm ő Társulat elnöke  
A szennyvízcsatorna beruházást az önkormányzat kezdeményezte, a beruházáshoz, 
kedvezményes hitel igényléséhez és a lakosság megtakarításaihoz szükséges volt a 
társulat létrehozása. A társulatnak nincs pénze, a tagok által megtakarított összegeket 
visszafizettük, mert a beruházás nem valósult meg, a nyolcéves elı-takarékossági idı 
letelt.  
 
Roikné Kovács Beatrix képvisel ı 
Miért húzódott ilyen sokáig az ügy? 
 
Illés Olga, a Sz ıci Viziközm ő Társulat elnöke  
Annak reményében maradt fenn a társulat, hogy hátha megvalósul a beruházás. Ennek 
jelenleg nincs reális esélye, és vagyonnal pedig a társulat nem rendelkezik. Az 
önkormányzat minden évben biztosított mintegy százezer forintot a költségvetésében arra, 
hogy a számlavezetési díjat ki tudjuk fizetni.  
 
Németh Balázs polgármester  
Én személy szerint nem vagyok a megszőntetés híve, mert ezzel még jobban eltávolodik a 
község a beruházás reális esélyétıl. A számlatartozást ki kell fizetni, Illés Olga az elnöki 
tisztségérıl lemondott, és mást nem találtak ennek a feladatnak az ellátására. Ha még egy 
évet rászánnánk a társulat fenntartására, a költségek átvállalására, az pont az az idıszak 
lenne, amelytıl kezdıdıen új pályázatokat fognak kiírni, és váratóan 2014-tıl változások 
lesznek a szennyvízberuházás támogatása tekintetében is. Ha újra létre kell hozni a 
társulatot, az kb. 300 ezer forintba fog kerülni. Egyébként az önkormányzat 2012-ben 
adott utoljára számlavezetési költségekre támogatást a társulatnak.  
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem a képviselı-testületet, aki egyetért 
azzal, hogy a társulat megszőnése estén az önkormányzat átvállalja a költségeket, az 
kézfeltartással jelezze! 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a polg ármester javaslatával, 
mely szerint, ha a Sz ıci Viziközm ő Társulat közgy őlése a társulat 
megszőntetése mellett dönt, akkor az önkormányzat átválla lja az 50.000 Ft 
ügyvédi tiszteletdíj költségét, a felhalmozódott sz ámlavezetési díjat, és az 
APEH felé fizetend ı 5.375 Ft késedelmi pótlékot. A megsz őntetésig 
felhalmozódott számlavezetési díj pontos ismeretébe n határozattal fog 
dönteni a képvisel ı-testület az átvállalt költségek összegér ıl. 
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7. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester  
A Nemzeti Mővelıdési Intézet Veszprém Megyei Irodájától kaptam egy e-mailt, melynek 
tárgya az un. „Kapunyitogató rendezvénysorozat” megrendezésének lehetısége. Nyolc 
településre szeretnének eljutni a megyében, és településenként 2 alkalomról lenne szó. 
Szıc község lenne az egyik. Programsorozatot hoznának az elsı alkalommal, ez egy 
szombati nap lenne, elıreláthatólag bábelıadást, felnıtt elıadást, zenekart és 
néptáncosokat, a második alkalom pedig szakmai nap lenne, egy hétköznapon. 
Az idei Kapunyitogatók mindig délután 4 órától kezdıdnek, így véleményük szerint 
érdemes lenne egy-egy falunaphoz, ottani rendezvényhez "hozzácsapni", hozzászervezni 
az ı programsorozatukat a jövıben. Azt kérik, hogyha fogadnánk a rendezvényt a jövı év 
folyamán, gondolkodjunk el az idıponton is. A település feladata, hogy adja és biztosítsa a 
helyszínt, pl. a mővelıdési házat, és megszervezze a közönséget, gondoskodjon plakátról, 
meghívóról. A többi dologról majd személyesen szeretnének egyeztetni. Azért írta a 
megyei módszertani referens a levelet, mert november 10-ig nekik is le kell adniuk a 
településlistát. Kérik a visszajelzést, hogy mikor lenne jó nekünk ez a program, (febr., 
márc., ápr., szept., okt., nov.) és hogy egyáltalán nyitott-e a település ilyen jellegő 
programra, amelynek részünkrıl költségvonzata nincs. 
 
Roikné Kovács Beatrix képvisel ı 
Kár lenne kihagyni ezt a lehetıséget, éljünk vele. A programot kössük össze a mi farsangi 
rendezvényünkkel, 2014 februárjában, a szakmai nap pedig bármikor lehetne. 
 
Illés Olga, a Sz ıci Viziközm ő Társulat elnöke  
Nekem is az a véleményem, hogy sikeres lenne egy ilyen programsorozat, fıleg, ha a 
gyerekekre alapoznánk a programokat. 
 
Németh Balázs polgármester  
Rendben van, értesíteni fogom a Nemzeti Mővelıdési Intézet Veszprém Megyei Irodáját, 
hogy önkormányzatunk nyitott a „Kapunyitogató rendezvénysorozat” fogadására. 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm a képviselı-
testület munkáját, az ülést 1705 órakor bezárom. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyzı 


