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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 id őpontja : 2013. november 28. 1700 óra 
 
Az ülésre meghívottak:  

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

elnöke 
Lovasi Erika   jegyző  
Kovács Tibor, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, 
Szőc Csoportjának vezetője 
Szőc község lakossága  

 
A meghívottakból megjelent:  
 

1. Németh Balázs  polgármester 
2. Roikné Kovács Beatrix képviselő 
3. Pósa Ferenc   képviselő 

 
Lovasi Erika    jegyző  
Varga Szilvia   adóügyi ügyintéző 
 
1 fő érdeklődő, szőci lakos 

 
A képvisel ő-testület létszáma :  5 fő 
 
Jelenlév ő képvisel ők száma :   3 fő 
 
Távolmaradását el őre jelezte:    Farkas István alpolgármester 
     Szabó Szabolcs képviselő 
 
Az ülést vezeti :     Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:    Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
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Németh Balázs polgármester  
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 
jelen van 3 fő, az ülés határozatképes. Farkas István alpolgármester munkahelyi 
elfoglaltsága miatt, Szabó Szabolcs halaszthatatlan elfoglaltsága miatt, indokoltan van 
távol. 
 
Képviselő-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselők részéről 
módosító javaslat nincs.  
 
Azt kérem, hogy a következő napirendi pontokat vegyük fel a mai ülésünk napirendjei 
közé: 8. napirendi pont legyen a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetése módosításának megtárgyalása (melyhez az előterjesztést képviselő-társaim 
megkapták), majd a vegyes ügyek közé vegyük fel Domonkos Adrienn kérését, mely arra 
vonatkozik, hogy támogassuk az Arany János Tehetségkutató Programban való 
részvételét, valamint vegyük fel a vegyes ügyek keretében napirendi pontként a hó-
eltakarításra vonatkozó szerződés megkötésének megtárgyalását. 
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a pol gármester által az ülés 
napirendjének módosítására vonatkozóan tett javasla tot, mely szerint a 
napirend a következ ő: 

 
 
1. Szociális célú t űzifa természetbeni juttatásról szóló rendelet 

megalkotásának megtárgyalása 
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje módosításának 
megtárgyalása 
Előterjeszt ő: Lovasi Erika jegyz ő 
 

3. A képvisel ő-testület szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 
rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

4. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rende let módosításának 
megtárgyalása 
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

5.  A helyi ipar űzési adóról szóló rendelet módosításának megtárgyal ása 
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

6. A víziközm ű társulat megsz űntetéséhez kapcsolódó költségek 
átvállalásának megtárgyalása  
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester  
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7. A falugondnok részére egyszeri juttatás megállap ításának 

megtárgyalása  
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester  
 

8. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
módosításának megtárgyalása 
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

9. Vegyes ügyek 
a) Szőc zártkert földkönyv és térkép megrendelése 
b) Mikuláscsomagok vásárlásának megtárgyalása 
c) Az 53/2013 (VI.12) és a 66/2013 (IX.11) határoza t visszavonása 

(tárgya: szerz ődéskötés a Som-Erd őgazda Kft.-vel az 
önkormányzat tulajdonában lév ő ingatlanokon a lábon álló fák és 
bokrok kivágásáról) 

d)  74/2013 (X.9) határozat visszavonása (tárgya: a  vendéglátóipari 
egység bérbeadása) 

e) Az Arany János tehetségkutató programban Domonko s Adrienn 
szőci tanuló támogatásának megtárgyalása 

f) Hó-eltakarításra vonatkozó szerz ődés megkötésének 
megtárgyalása 

 
 
 
1. SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TERMÉSZETBENI JUTTATÁSRÓL SZÓLÓ 
RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Szőc Község Önkormányzata 20 m3 tűzifát igényelt és kapott a belügyminisztérium által 
kiírt pályázaton, és a 20 m3 után megkaptuk a vissza nem térítendő támogatást, ami 
304.800 Ft. A 20 m3 fa önrésze 2.000 Ft/m3 + ÁFA, illetve a szállítási költség is önrész, 
mely várhatóan 2.000 Ft/ m3 + ÁFA lesz. A monostorapáti erdészettől fogjuk megrendelni 
a tűzifát. A rendeletben azt kell szabályozni, hogy kik jogosultak a tűzifára. Itt az előzetes 
megbeszéléseink során az a vélemény alakult ki a testület részéről, hogy a döntés 
polgármesteri hatáskörbe legyen utalva. A rendelettervezet szerint a döntés meghozatala 
előtt ki fogom kérni az ügyben a Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjainak, illetve a térség 
családsegítő és gyermekjogi szolgálat családsegítőjének a javaslatát. Képviselő-társaim 
megkapták a rendelettervezetet, melyben részletezve van a jogosultak köre, valamint az, 
hogy egy személy 1 m3 tűzifát kapna. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs.  
 
Kérem, szavazzunk a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról szóló rendelet 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  

12/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete  
szociális célú t űzifa természetbeni juttatásról  

 
A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete 

 
 
 
 
2. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Lovasi Erika jegyz ő 
A tisztelt képviselők megkapták az írásos előterjesztést, melyből kitűnik, hogy nagyrészt 
formai módosításokról van szó. Pl. a körjegyzőség helyébe a Közös Önkormányzati 
Hivatal szöveg lép, a körjegyző szöveg helyébe a jegyző szöveg lép. Módosult az 
adószám, a bankszámlaszám, a csoportok tagjainak a száma, módosult, hogy a belső 
ellenőrzési tevékenységet nem társulási formában, hanem eseti megbízás kerületében 
végeztetjük könyvvizsgálóval. Az ügyfélfogadási rendet aktualizáltuk a jelenlegi 
helyzethez. 
 
Németh Balázs polgármester  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének előterjesztés 
szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
81/2013. (XI.28.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 2013. december 10-i 
hatállyal módosítja a Nyirádi Közös Önkormányzati H ivatal ügyrendjét. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyz ő 
Határid ő:  azonnal 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrend  
e jegyzőkönyv 2. melléklete 
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3. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Az SZMSZ-t többnyire a benne 
szereplő hatályát vesztett törvényi hivatkozások miatt, a jogszabályi változások szerint 
szükséges módosítani, valamint a rendeletben is még a körjegyzőség és a körjegyző 
megnevezés szerepel. A tervezett módosítás főbb rendelkezéseket nem érint, illetve olyan 
új, kötelező tartalmi elemek kerülnek bele, amelyek eddig a rendeletünkben nem voltak 
szabályozva.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Kérem, szavazzunk a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
13/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete  

a képvisel ő-testület szervezeti és m űködési szabályzatáról  
szóló 4/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módo sításáról  

 
A 13/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet  

e jegyzőkönyv 3. melléklete, 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 3/1. melléklete 
 
 
 
 
4. A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDE LET 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A bevezetése óta 3.000 Ft a 
magánszemélyek kommunális adójának éves összege Szőcön. A képviselő-testület egy 
korábbi munkamegbeszélésen tárgyalt egy esetlegesen bevezetendő építményadóról a 
szőci zártkerti részben. Végül azt a javaslatot terjesztettem a testület elé, hogy mivel az 
építményadó bevezetése, kezdve a bevallással, több problémát is felvetne, ezért inkább a 
kommunális adónak a 3.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra történő emelését támogatom. Az 
építményadó bevezetésével bizonytalanabb lenne a bevétel, mert ha pl. alacsonyabb 
négyzetméter árat állapítanánk meg, akkor az első évben a tervezésnél is problémát 
jelentene, hogy mennyit vallanának be az adózók, és abból mennyi folyna be az 
önkormányzathoz. A kommunális adónál ez egyszerűbb, jobban nyomon követhető, 
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átláthatóbb, és ezért javasoltam inkább a kommunális adónak évi 1.000 Ft-tal történő 
megemelését. A változtatásra azért van szükség, hogy az önkormányzat többletbevételre 
tegyen szert, mivel jelentős kötelezettségeket vállalt az elmúlt időszakban is, és ezeket a 
kötelezettségeket nem az általános tartalék terhére szeretném vállalni, hanem, hogy a 
település adóbevételéből finanszírozzuk. Ez az emelés, ha 197 adózót nézünk, 197.000 
Ft-os többletbevételt jelentene. Az 5-ös napirendi pont kapcsán itt az iparűzési 
adótevékenységnél másfél százalék volt az adó mértéke, a 2 százalékra történő emelést 
azért támogatnám, mert a környéken lévő településeken ugyanúgy 2 százalék ennek a 
mértéke. Ezért sem gondolnám azt, hogy emiatt egy vállalkozás áttelepülne más 
településre, és emiatt bevételkiesést szenvednénk el. Igaz, hogy az iparűzési adónak a 
befizetési morálja lényegesen rosszabb, mint a kommunális adóé, mert eddig sem 
mindenki fizette be.  
A kommunális adóra visszatérve, elég sok ember mentességet élvez a településen. 
Ezeket az adómentességeket célszerű felülvizsgálni, illetve megbeszélni, mivel úgy 
gondolom, ha most ezzel mindenki élne, akkor a településen jóval kevesebb adó folyna 
be. A tervezetben fel vannak sorolva a mentességek, amit ezeken belül lehetne szűkíteni. 
A 2. § g) pontjában van, hogy az egy háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj minimum 150 százalékát. Ebbe elég sok ember beleférne, ha 
csak arra gondolunk, hogy a rendszeres szociális segélynél az öregségi nyugdíj minimum 
130 százaléka a határ, akkor az összes rendszeres szociális segélyben részesülő 
beleesne ebbe. Felül kellene vizsgálni, hogy ezt a pontot megtartsuk-e a listában, illetve 
az egyedül élő álláskeresési segélybe részesülőt, mert a 90 nap után az illető úgyis aktív 
korúak ellátásában fog részesülni - vagy semmiben - és akkor már a b) pontba az aktív 
korúak ellátását beleírtuk, és lehet, hogy az e) pontot sem kellene benne hagyni. Az 50 
százalékos kedvezményben részesülő nyugdíjas házaspárnál, az egy főre jutó jövedelem 
mindenkori öregségi nyugdíj a minimumot nem éri el. Szerintem ez így rendben is van, 
mert olyan házaspár, akinél az egy főre jutó jövedelem a 28.500 Ft alatt van, talán nincs is 
a faluban. A g) pontban van szabályozva, hogy az egyedül, önálló háztartásban élő 
nyugdíjas az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, ez 57.000 Ft. 
Szerintem ebbe a kedvezménybe is elég sokan beleesnének. Azt javaslom, hogy a 
mentességet élvezők körét az e) és g) pontok kivételével állapítsuk meg.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
 
Kérem, szavazzunk a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati 
rendelet előterjesztés szerinti módosításáról, azzal az eltéréssel, hogy a rendelettervezet 
2. §-ában (az eredeti rendelet 7. § (1) bekezdésében) a mentességet élvezők 
felsorolásából az e) és az g) pont kerüljön ki. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  
6/2005. (VI.23.) önkormányzati rendelet módosításár ól  

 



 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 2013. november 28-i nyilvános ülésének j egyzőkönyve 

7 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete megtárgyalta a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 6/2005. (VI.23.) önkormán yzati rendelet módosításáról 
szóló rendelettervezetet, melyet a következ ő eltéréssel fogad el: 
 
A rendelettervezet 2. §-ában (az alaprendelet 7. § (1) bekezdésében) a mentességet 
élvező magánszemélyek tervezett köréb ől kikerül az e) pont: „aki egyedül él ő, és 
álláskeresési segélyben részesül”; valamint a g) pont: „ az az adóalany, akinek a 
háztartásában az egy f őre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 % -át”. 
 
Az elfogadott módosító rendelet 2. §-a a következ ő: 
 
2. § A rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a  következ ő rendelkezés lép: 
 
„7. § (1) Mentes a lakás, vagy lakásbérlet után fiz etendő adó alól 
 

a) aki id őskorúak járadékára jogosult, vagy 
b) aki egyedülálló, és az önkormányzattól aktív kor úak ellátásában részesül, 

vagy 
c) aki egyedül él ő szociális járadékos, vagy 
d) aki egyedül él ő nyugdíjas, és a havi jövedelme a mindenkori öregsé gi 

nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg, vagy  
e) aki egyedül él ő álláskeresési járadékos, és a havi jövedelme a min denkori 

öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg, 
f) az adóalanynak a lakás tulajdonával azonos helyr ajzi számon és telken lév ő 

minden nem lakás céljára szolgáló, egyébként adóköt eles építménye, 
g) a közület és magánszemély tulajdonában lév ő vállalkozás célú épület, 

építmény (pl. üzlet, m űhely, raktár, üzem, vendégl ő stb.). 
 
(2) 50 %-os kedvezményre jogosult 

a) az a nyugdíjas házaspár, akinek a családjában az  1 főre jutó havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem éri el, va gy 

b) az az egyedül, önálló háztartásban él ő nyugdíjas, akinek a havi jövedelme a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg.” 

 
A 14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
6/2005. (VI.23.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 4/1. melléklete 

 
 
 
5.  A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
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Kérem, szavazzunk a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009. (XII.22.) önkormányzati 
rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete  

a helyi ipar űzési adóról szóló  
12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítás áról  

 
A 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 5. melléklete,  

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 5/1. melléklete 

 
 
 
 
6. A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT MEGSZŰNTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 
ÁTVÁLLALÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselő-testületünk a 2013. október 30-i ülésén elvi döntést hozott arról, hogy átvállalja 
a víziközmű társulat megszűntetéséhez kapcsolódó költségeket. Ismertté váltak a konkrét 
összegek: a folyószámla megszűntetéséhez kapcsolódó költség 82.145 Ft, 
végelszámolási illeték 15.000 Ft, közzétételi díj 3.000 Ft, ügyvédi költség 50.000 Ft, APEH 
tartozás 5.375 Ft. Ez összesen 155.520 Ft, melynek átvállalását és kifizetését javasolom. 
Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
82/2013. (XI.28.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete átvállalja a Sz őci 
Víziközm ű Társulat megsz űntetéséhez kapcsolódó következ ő költségeket:  
 
folyószámla megsz űntetéséhez kapcsolódó költség  82.145 Ft,  
végelszámolási illeték       15.000 Ft,  
közzétételi díj           3.000 Ft,  
ügyvédi költség        50.000 Ft,  
APEH tartozás          5.375 Ft,  
összesen         155.520 Ft. 
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A képvisel ő-testület az átvállalt költségek fedezetét az önkor mányzat 
2013. évi költségvetésében, az általános tartalék t erhére biztosítja. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  2013. december 31. 

 
 
 
7. A FALUGONDNOK RÉSZÉRE EGYSZERI JUTTATÁS MEGÁLLAP ÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Bizonyára tudjátok, hogy a falugondnok sokat túlórázott az utóbbi időben. Most 
szembesültem azzal, hogy mennyi plusz órája volt, és kijelenthetem, hogy 
lelkiismeretesen végezte a munkáját. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a mammográfiás 
szűrés kapcsán háromszor fordult meg Szőc és Veszprém között, munkaidőn túl is 
dolgozott. Javasolom, hogy az egész éves lelkiismeretes munkáját honoráljuk egy 
egyszeri juttatás, kereset-kiegészítés megállapításával. Várom a képviselők javaslatait a 
mértékére vonatkozóan. 
 
Pósa Ferenc képvisel ő 
Javasolom, hogy a lehetőségekhez mérten adjunk pénzbeli elismerést, a mértéke legyen 
egy félhavi fizetés! 
 
Németh Balázs polgármester  
Javasolom, hogy Nagy József falugondnok részére egyösszegű, bruttó 61.500 Ft eseti 
kereset-kiegészítést állapítsunk meg. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
83/2013. (XI.28.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete Nagy József 
falugondnokot egyszeri, bruttó 61.500 Ft eseti kere set-kiegészítésben 
részesíti. 
 
A képvisel ő-testület a kereset-kiegészítés és járulékai fedeze tét az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében, a személyi  juttatások terhére 
biztosítja. 
 
A képvisel ő-testület megbízza a jegyz őt, hogy a kereset-kiegészítés 
kifizetésér ől gondoskodjon. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyz ő 
Határid ő:  2013. december 13. 
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8. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. A módosítás lényege, hogy az 
elfogadott költségvetésen belül átcsoportosítások történtek, de ez azon az összegen pl. 
nem változtat, hogy önkormányzatunk mennyivel járul hozzá a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal működéséhez. Nem kell többletforrást biztosítani a rendszeres 
személyi juttatások, illetve a dologi kiadások közötti átcsoportosításokhoz, mert a 
módosítás során az egyik oldalról elvettek, a másikhoz hozzáadtak. Javasolom a 
módosítás elfogadását. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. 
 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  

84/2013. (XI.28.) határozata  
 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete módosítja a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésé t. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester és 
   Lovasi Erika jegyz ő 
Határid ő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés e jegyzőkönyv 8. melléklete 
 
 
 
9. VEGYES ÜGYEK 
 
 
9. a) SZŐC ZÁRTKERT FÖLDKÖNYV ÉS TÉRKÉP MEGRENDELÉSE  
 
Németh Balázs polgármester  
A Szőc zártkert földkönyvének és térképének megrendelése több szempontból volt fontos 
az önkormányzat számára. Az eredeti elképzelés szerint az építményadó bevezetéséhez 
kellett volna a friss információ a zártkertben lévő ingatlantulajdonosokról, de több haszna 
is van, pl. a vízkár-elhárítási tervhez is csatolni kell. A kommunális adóhoz is jó, ha van 
egy friss nyilvántartásunk. Ezt a munkamegbeszélés keretében a képviselőkkel 
megbeszéltem, egyetértettek a megrendeléssel. Az Ajkai Földhivataltól rendeltem meg 
elektronikus formában a földkönyvet és a térképet, mely összesen 65.500 Ft-ba kerül. 
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Kérem, szavazzuk a földkönyv és a térkép díjának biztosításáról az általános tartalék 
terhére! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
85/2013. (XI.28.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 65.500 Ft díjat fizet az 
Ajkai Járási Földhivatalnak az elektronikus formába n rendelkezésre 
bocsátott Sz őc zártkert földkönyvéért és térképéért. 
 
A képvisel ő-testület a díj fedezetét az önkormányzat 2013. évi  
költségvetésében, az általános tartalék terhére biz tosítja. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  2013. december 10. 

 
 
 
 
9. b) MIKULÁSCSOMAGOK VÁSÁRLÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Szőcön állandó lakóhellyel rendelkező, 14 év alatti, érintett gyerekek létszáma 43 fő, 
melyből két gyermek csecsemőkorú. Találtam az ajkai eurós boltban megfelelő minőségű 
édességből összeállított Mikuláscsomagot, a bébiknek pedig bébiételt vásárolnánk. A 41 
csomag és a két bébiétel ára összesen 18.985 Ft, javasolom a megvásárlását. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
86/2013. (XI.28.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete a Sz őcön állandó 
lakóhellyel rendelkez ő 43 fő 14 év alatti gyermek részére 
Mikuláscsomagot és bébiételt vásárol összesen 18.98 5 Ft értékben. 
 
A képvisel ő-testület a 18.985 Ft fedezetét az önkormányzat 201 3. évi 
költségvetésében, az általános tartalék terhére biz tosítja. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  2013. december 6. 
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9. c) Az 53/2013. (VI.12.) és a 66/2013. (IX.11.) h atározat visszavonása (tárgya: 
szerződéskötés a Som-Erd őgazda Kft.-vel az önkormányzat tulajdonában lév ő 
ingatlanokon a lábon álló fák és bokrok kivágásáról ) 
 
 
Németh Balázs polgármester  
Szerződést terveztünk kötni a Som-Erdőgazda Kft.-vel az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanokon, a lábon álló fák és bokrok kivágásáról. Amikor elkészült a Királydombi 
területen, a 075 hrsz.-on a földmérés, a vállalkozóval, Gyalogh Tamással és a 
falugondnokkal bejártuk a területet. Akkor már látszott a vállalkozón, hogy csalódott a 
területen lévő fák számával kapcsolatban, és azt mondta, hogy ez a munka ráfizetéses 
lenne neki. Ha én ezt vele akarnám megcsináltatni, akkor még fizessek az ő plusz 
költségeire. Azt mondta, hogy így nem vállalja a fák és bokrok kivágását. Szabó Szabolcs 
képviselő felajánlotta, hogy ő a bokrokat kitakarítja onnan. A fákhoz ő nem nyúlhat. A 
közfoglalkoztatás keretében kaptunk támogatást az Ajkai Munkaügyi Központtól, ebből 
vásároltunk egy láncfűrészt, és a közfoglalkoztatottakkal tisztíttatnám ki ezt a területet. A 
buszmegálló mögötti részt már el is kezdték tisztítani. A fák sorsáról majd később 
döntsünk. Szerintem a közfoglalkoztatottak is el tudják látni majd ezt a feladatot, és nem 
kell külsős vállalkozót bevonni a munkába. A megmaradt fával az önkormányzat kezd 
majd valamit, értékesítjük, vagy szociális segélyként odaadjuk a rászorulóknak.  
 
Javaslom, hogy az 53/2013 (VI.12.) és a 66/2013 (IX.11.) határozatunkat vonjuk vissza, a 
közfoglalkoztatottakkal pedig ki fogom tisztíttatni ezt a területet. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
87/2013. (XI.28.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete visszavonja az 53/2013. 
(VI.12.) és a 66/2013. (IX.11.) határozatát, melyek  tárgya: szerz ődéskötés a 
Som-Erd őgazda Kft.-vel az önkormányzat tulajdonában lév ő ingatlanokon 
a lábon álló fák és bokrok kivágására. 
 

Indokolás  
 
A Som-Erd őgazda Kft. képvisel ője, Gyalogh Tamás elállt a 
szerződéskötést ől, nem vállalja a fák és bokrok kivágását. Ezt a fe ladatot 
az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében alkal mazott 
munkavállalókkal végezteti el. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  2014. március 31. 
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9. d) 74/2013 (X.9) HATÁROZAT VISSZAVONÁSA (TÁRGYA:  A VENDÉGLÁTÓIPARI 
EGYSÉG BÉRBEADÁSA)  
 
Németh Balázs polgármester  
A 2013. október 9-i ülésünkön a 74/2013. (X.9.) határozattal döntöttünk az önkormányzati 
tulajdonú vendéglátó-ipari egység bérbeadásáról a HRV SYSTEMATIC Kft. részére. 
Cégtulajdonos váltással kapcsolatos problémák merültek föl, illetve a leendő bérlő még a 
mai napig sem intézte el a működési engedélyt, illetve az egyéb dolgokat, mint víz, 
villanyóra leolvasás, kaució befizetés stb., és konkrét időpontot sem tudtam velük 
megbeszélni. Javasolom a határozat visszavonását. Amennyiben aktuális lesz a 
bérbeadás, azt ismét a testület elé fogom terjeszteni. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
88/2013. (XI.28.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete visszavonja a 74/2013. 
(X.9.) határozatát, melynek tárgya a Sz őc, Kossuth Lajos utca 14. szám 
alatti vendéglátó-ipari egység bérbeadása a HRV SYS TEMATIC Kft. 
részére. 
 

Indokolás: 
 
A kft. nem szerezte be az üzlet üzemeltetéséhez szü kséges engedélyeket, 
és nem fizette meg a határozatban el őírt kéthavi kauciót sem. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  azonnal 

 
 
 
9. e) AZ ARANY JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ PROGRAMBAN DOMO NKOS ADRIENN 
SZŐCI TANULÓ TÁMOGATÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
A halimbai általános iskola igazgatója keresett meg azzal, hogy támogassa az 
önkormányzat Domonkos Adrienn továbbtanulását. A tanuló a veszprémi Lovassy László 
Gimnáziumban szeretne továbbtanulni, és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására 
létrehozott Arany János Tehetségkutató Programban részt venni. Ez egy ötéves program, 
mely alatt magas óraszámban tanulnak a diákok idegen nyelvet, informatikát. Az 
önkormányzat vállalhatja azt is, hogy rendszeres ösztöndíj formájában segíti a tanulót, 
vagy egyszeri szociális támogatást nyújt tanévenként. Azt javaslom, hogy amennyiben 
sikerül a tanuló felvételije, akkor minden sikeres félév után egyszeri szociális támogatást 
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nyújtson számára a testület. Javasolom, hogy tanévenként 10.000 Ft-tal támogassuk 
Domonkos Adriennt, ha felvételt nyer a gimnáziumba. 
 
Roikné Kovács Beatrix képvisel ő 
Szerintem az nagyon kevés. 
 
Pósa Ferenc képvisel ő 
Én javasolnék havi 5.000 Ft-ot. 
 
Roikné Kovács Beatrix képvisel ő 
És ha havi 3.000 Ft-ot kapna? 
 
Lovasi Erika jegyz ő 
Az 10 hónapra 30.000 Ft kiadást jelentene, így 5 év alatt 150.000 Ft-tal támogatná a 
hátrányos helyzetű tanulót a település. 
 
Németh Balázs polgármester  
Rendben, javasolom, hogy sikeres felvételi esetén Domonkos Adriennt öt tanéven át, 
tanévenként 10 hónapon keresztül havi 3.000 Ft-os ösztöndíjjal támogassa az 
önkormányzat. Kérem, szavazzunk erről! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
89/2013. (IX.28.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete támogatja, hogy 
Domonkos Adrienn nyolcadik évfolyamos tanuló (an.: Süle Erika Margit) 
Szőc település képviseletében részt vegyen az Arany Já nos 
Tehetséggondozó Programban. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált d iák számára a 
programban való részvétele idejére (maximum 5 tanév re, tanévenként 10 
hónapra) 3.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt.  
 
A képvisel ő-testület ennek fedezetét a település költségvetésé ben 
biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János 
Tehetséggondozó Programba történ ő jelentkezéshez készült pályázatát és 
a jelen határozatot az alábbi határid őre a tanuló által az els ő helyen 
kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  2013. december 12. 

 
 
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 2013. november 28-i nyilvános ülésének j egyzőkönyve 

15 

9. f) HÓ-ELTAKARÍTÁSRA VONATKOZÓ SZERZ ŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Hó-eltakarításra több árajánlatot bekértem, sok helyről még nem érkezett visszaigazolás. 
Körbetelefonáltam a környező cégeket, volt, aki nem vállal ebben az évben ilyen munkát. 
A Delta-Cat Kft.-től és a Tres-Thermo Kft.-től érkezett árajánlat, a tavalyi padragi 
vállalkozó egészségi állapota miatt december 12-ig időt kért tőlem. Amennyiben 
egészségügyi állapota megengedi a padragi vállalkozó, ahogy tavaly is, Tasner László 
helyi lakossal közösen tolná el a havat, akinek most újabb négy-kerék meghajtású 
traktorja van, így vélhetően hatékonyabban tudná végezni a munkát. A Delta-Cat Kft.-nek 
olyan magasak az óradíjai, hogy egy tavalyihoz hasonló tél esetén kb. 3 millió forintot 
kellene kifizetnünk a hó-tolásért, ennyi pénzt erre a célra az önkormányzat nem tud 
előteremteni. A Tres-Thermo Kft. Turcsi Gábor helyi lakoson keresztül vállalná a hó-tolást, 
10.000 Ft + ÁFA óradíjért. 
 
Pósa Ferenc képvisel ő 
Az a véleményem, hogy a tavalyi hó-tolás nem volt elfogadható minőségű, és Turcsi 
Gábor is csak hasonló módon oldaná meg a feladatot. 
 
Németh Balázs polgármester  
Azt javasolom, várjuk meg a december 12.-ét, amikorra Bencsics József padragi 
vállalkozó is tud árajánlatot adni, és akkor döntsünk arról, hogy kivel kötünk megállapodást 
a hó-eltakarításra. 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm a képviselő-
testület munkáját, az ülést 1850 órakor bezárom. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 


