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Jegyzőkönyv  
 
Készült :    Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

közmeghallgatásáról 
 
A közmeghallgatás helye :  Szőci Művelődési Ház  
     Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
A közmeghallgatás id őpontja : 2013. december 12. 1700 óra 
 
A közmeghallgatásra 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 közmeghallgatáson megjelent:  
 

1. Németh Balázs  polgármester 
2. Farkas István  alpolgármester 
3. Roikné Kovács Beatrix képviselő 
4. Pósa Ferenc   képviselő 
5. Szabó Szabolcs   képviselő 

 
Lovasi Erika    jegyző  
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
 
5 fő érdeklődő, szőci lakos 

 
A képvisel ő-testület létszáma :  5 fő 
 
Jelenlév ő képvisel ők száma :   5 fő 
 
A közmeghallgatást 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 mind az 5 fő, a közmeghallgatás határozatképes. 
 
Képviselő-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a 
közmeghallgatás napirendje a következő:  
 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi tevékenysé géről, vagyoni 

helyzetér ől 
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉ GÉRŐL, 
VAGYONI HELYZETÉRŐL 
 
 
Németh Balázs polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről és vagyoni 
helyzetéről. A tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
2. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Folyamatos problémát jelent a szemetelés, főleg a falu határában, valamint a külső 
buszmegállónál nem tudtuk meggátolni, hogy az üvegeit ismét kitörték.  
Részt vettünk szeptemberben az országos szemétszedő programban, a „Te szedd” 
akcióban, szeretném, ha ez a program jövőre is megvalósulna, de az ideinél nagyobb 
létszámmal. Nagyon kevesen voltunk, azt gondoltam, hogy többen érzik szívügyüknek a 
szemetelés okozta problémát. Véleményem szerint, ha lesz erre pályázati lehetőség, a 
környezet védelme érdekében térfigyelő kamerák beszerzésére meg kellene ragadni, mert 
ezzel a rongálókat és a szemetelőket meg lehetne fékezni.  
 
Ennyiben kívántam tájékoztatni a község lakosságát, várom, várjuk a jelenlévők 
közérdekű kérdéseit, javaslatait. 
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3. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor sz őci lakos  
A polgármester említette a tájékoztatójában a vízkár-elhárítási terv elkészítését. Miért van 
erre szükség? 
 
Németh Balázs polgármester  
Minden településnek el kell készíttetnie a vízkár-elhárítási tervet, akkor is, ha a természeti 
adottságok kizárják például egy árvíz lehetőségét. Nagyon különböző árakon ajánlották 
különböző cégek a terv elkészítését, 76 ezer forinttól kezdődően 450 ezer, sőt 2,5 millió 
forintos árajánlatot is kaptunk. A legkedvezőbbet választottuk ki, így bíztuk meg a 
gyenesdiási székhelyű Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.-t a terv elkészítésével. 
 
Benczik István sz őci lakos   
Mi indokolta a magánszemélyek kommunális adójának évi 4 ezer forintra történő 
megemelését? 
 
Németh Balázs polgármester  
Az önkormányzatnak bevételre kell szert tennie, hogy a szükséges többletfeladatokat meg 
tudjuk oldani, vagyis ne éljük fel a tartalékainkat. Néha népszerűtlen döntéseket is fel kell 
vállalnunk a település fenntartása érdekében. A földhivatali kimutatás szerint 197 ingatlan 
van Szőcön. Egyébként a rendeletünk meghatároz kedvezményeket és mentességeket is, 
mellyel élhetnek az erre jogosultak.  
 
Nagy Gábor sz őci lakos  
Javasolom, hogy az önkormányzat a képviselő-testületi ülések meghívóját minden szőci 
lakoshoz juttassa el, dobják be a meghívót a postaládákba. 
 
Németh Balázs polgármester  
Erre nincs lehetőségünk. Más kistelepülések polgármestereitől is kérdeztem, hogy miként 
oldják meg a lakosság meghívását a testületi ülésekre, ott sem működik a személyes, 
egyénenkénti meghívás. Véleményem szerint a hirdetőtáblák erre a célra teljesen 
megfelelnek. Boltba mindenki jár, a bolt előtti táblán naponta olvashatja a lakosság az 
önkormányzati híreket, információkat. 
 
Tasner Antal nyirádi lakos, a sz őci hegyben ingatlantulajdonos  
Kommunális adót fizetek Nyirádon is, Szőcön is, sőt szemétszállítási díjat is fizetek 
mindkét helyen. Kérem, mutassa ki a hivatal, hogy kik azok, akik nem fizetnek a szőci 
hegyben kommunális adót. Nem név szerint gondoltam, csak kíváncsi lennék rá, hogy 
hányan nem fizetnek. Akinek nincs pincéje a hegyen, az ugyanúgy közlekedik az oda 
vezető úton, szerintem neki is fizetnie kellene kommunális adót. 
A szőci hegy elején van egy terület, melyet egy Kovács nevű ember vett meg, ez le van 
aszfaltozva, és bekerítette az egészet. Ennek következtében nem folyhat vissza a 
csapadékvíz oda, ahol az átfolyó van. Ez gondot okoz. 
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 2013. december 12-i közmeghallgatásának jegyzőkönyve 

4 

Szabó Szabolcs képvisel ő, a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület elnöke  
Tudomásom szerint ezen a területen telekhatárra vonatkozó viták vannak. Kovács hívott 
szakembert, és kimérette a területét.  
 
Tasner Antal nyirádi lakos, a sz őci hegyben ingatlantulajdonos  
Véget kellene már vetni annak, hogy egyik ember fizet a hegyben adót, a másik ember 
pedig nem. 
 
Lovasi Erika jegyz ő 
A helyi adókról szóló törvény határozza meg a magánszemélyek kommunális adójának 
tárgyát, mely lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Egy adótárgyra egyféle 
adóterhet lehet kivetni, ezért is gondolkodott a képviselő-testület azon, hogy telekadót vet 
ki a hegyben lévő ingatlanokra, szőlőterületekre. Mivel az előkészítésre nem maradt elég 
idő, ezt a tervet a testület elvetette, és a magánszemélyek kommunális adóját emelte meg 
évi 1.000 Ft-tal.  
Annak semmi akadálya, hogy ön kapjon egy kimutatást arról, hogy mennyi a kommunális 
adóelőírás és mennyi az adóhátralék, illetve a befizetett adó összege. 
 
Németh Balázs polgármester  
15 napon belül meg fogja kapni a kimutatást, megfelel ez önnek? 
 
Tasner Antal nyirádi lakos, a sz őci hegyben ingatlantulajdonos  
Természetesen igen, és nem ragaszkodom a 15 naphoz, amikorra el tudják készíteni, 
nekem később is megfelel. Egyébként sem papírért jöttem, csak kíváncsi lennék. Nekem 
csak az a követelésem, hogy az is fizesse meg az adót, akinek csak szőlője van, épülete 
nincs. 
 
Lovasi Erika jegyz ő 
Ha épület nincs a területen, nem tudjuk rá kivetni a kommunális adót. 
 
Németh Balázs polgármester  
Kikértük a földhivataltól a nyilvántartást a szőci területekről és ingatlantulajdonosokról, 
kiderült, hogy 15 fő, aki kötelezett volna rá, nem tett adóbevallást, nem fizetett kommunális 
adót. Be fogjuk hajtani tőlük a hátralékot, 5 évre visszamenőleg ki lehet vetni a meg nem 
fizetett adót. 
 
Nagy Gábor sz őci lakos  
Kérdezem, hogy aki a szőci hegyben lakik, az be tud-e oda jelentkezni?  
 
Kovács Károlyné igazgatási ügyintéz ő 
Igen, a hatályos jogszabályi rendelkezés szerint arra a címre jogosult a polgár 
bejelentkezni, amelyen él, amelyet életvitelszerűen otthonául használ.  
 
Tasner Antal nyirádi lakos, a sz őci hegyben ingatlantulajdonos  
Amikor én a közkútról vizet vettem, kb. 400 litert, fölmentem az akkori jegyzőhöz, és 
kértem, számlázza ki, kifizetem. Nem akarok a falu dolgaiba beleavatkozni, de egyesek 
hihetetlen mennyiségű vizet visznek el a közkútról. Ez sincs így jól! Valami átalányt kellene 
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kérni azoktól, akik a közkútról hordják a vizet. Elég sokan laknak a hegyben, és ez a 
költség is az önkormányzatot terheli.  
 
Németh Balázs polgármester  
Leszűkítésben lehetne gondolkodni, de annak is lenne költsége. A víz költsége 
túlteljesítésen van a tervhez képest pont emiatt, és pl. október hónapban az utolsó két 
hétben arról a vízcsapról 7 m3 vízfogyasztás történt. 
 
Benczik István sz őci lakos   
Fel lehetne szólítani az ott lakókat, hogy járuljanak hozzá a víz költségéhez, mert ők 
használják el. 
 
Németh Balázs polgármester  
Megállapítom, hogy nincs több hozzászólás. A mai közmeghallgatásnak több napirendi 
pontja nincs, azt 1808 órakor bezárom. Köszönöm, hogy itt voltak, boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánok mindnyájuknak! 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 


