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ELŐTERJESZTÉS 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. szeptember 29-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

(2015. szeptember 15-ig hozott döntések) 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati 
rendelet 27. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban adok tájékoztatást a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról: 
 
13/2015. (III.24.) A Szőci Víziközmű Társulat 2015. február 28-ig fennálló 60 121 Ft bankköltség 
tartozásának átvállalása és megfizetése. 

A tartozást Szőc Község Önkormányzata megfizetette. 
 
16/2015. (III.24.) Temető nyilvántartási program elkészítésének megrendelése a Compreator 
Informatikai és Szolgáltató Kft.-től 231 100 Ft +ÁFA árért. 

A program elkészült.  
 
22/2015. (IV.28.) Pályázat benyújtása új gépjármű beszerzésére a falugondnoki szolgáltatás 
fejlesztésére. 

A pályázatot mind elektronikusan, mind postai úton határidőben benyújtottuk. Az 
önkormányzat 7 995 000 Ft támogatásban részesült. 

 
23/2015. (IV.28.) Az Elem-Akku Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a Szőc, Kossuth L. u. 65. szám 
alatt lévő ingatlan bérbe adásáról szóló bérleti szerződés 3 hónapos felmondási idővel való 
felmondása. 

A bérleti szerződés 2015. július 31. napjával felmondásra került. A bérlővel az elszámolás és 
az épület átvétele megtörtént. 

 
25/2015. (IV.28.) Az 1590/2012. számú, a Visco-Tex Kft.-vel megkötött, a területi ellátást biztosító 
háziorvosi tevékenységről szóló feladat-ellátási szerződés hatályon kívül helyezése, és új feladat-
ellátási szerződés kötése. 

Az új feladat-ellátási szerződést megkötöttük. 
 
28/2015. (V.26.) A képviselő-testület jóváhagyta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. 
évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 

Az értékelést a jegyző határidőben megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámügyi Osztálya részére. 
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29/2015. (V.26.) Pályázati felhívás közzététele a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 
történő kiválasztásra. 

A jegyző a pályázati felhívást megküldte a vállalkozóknak, a község honlapján közzétette. A 
felhívásra pályázat nem érkezett. 

 
31/2015. (V.26.) A külterületi 1 100 literes hulladékgyűjtő konténer áthelyezése a 182/5 hrsz.-ú 
területre, melynek csak az önkormányzattól megvásárolt zsákban, minden héten szerdán 7 és 9 óra 
között helyezető el az összegyűjtött kommunális hulladék.  

A konténer áthelyezése megtörtént a szelektív hulladékgyűjtő szigetre. 
 
32/2015. (V.26.) Pályázat kiírása a 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 65. szám alatt lévő élelmiszerbolt 
bérleti jogának megszerzésére. 

A pályázati felhívás a Szuperinfo hirdetési újságban egyszer, a Napló napilapban kétszer 
jelent meg. 

 
33/2015. (V.26.) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. 

A pályázatot a háziorvosi rendelő épületének, valamint járda felújítására nyújtottuk be 
határidőben. Önkormányzatunk nem részesült támogatásban. 

 
34/2015. (V.26.) Támogatás nyújtása a 2015. június 29. és 2015. július 3. között Halimbán 
megrendezésre kerülő Életmód Táborhoz. 

20 000 Ft támogatás került átadásra. 
 
35/2015. (V.26.) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló 63/2014. (XI.18.) 
határozat módosítása. 

A Szőci Ügyfélszolgálati Helyen az ügyfélfogadás rendje és a munkaidő megoszlása 
módosításra került 2015. június 1-jével. 

 
36/2015. (VI.8.) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. 

A pályázatot a háziorvosi ellátást szolgáló helyiségek felújítására, valamint a Kossuth Lajos 
utcai járda felújítására nyújtottuk be határidőben. Önkormányzatunk nem részesült 
támogatásban. 

 
37/2015. (VI.25.) Pályázat benyújtása az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház technikai, 
műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, 
felújítására. Az igényelt pályázati támogatás 521 000 Ft. 

A pályázatot határidőben benyújtottuk. Önkormányzatunk 656 000 Ft támogatásban részesült.  
 
38/2015. (VI.25.) Ismételt pályázati felhívás közzététele a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás 
elvégzésére történő kiválasztásra. 

A jegyző a pályázati felhívást megküldte a vállalkozóknak, a község honlapján közzétette. A 
felhívásra pályázat nem érkezett. 

 
39/2015. (VI.25.) A nyilvános könyvtár nyitvatartási idejének módosítása. 

A nyitvatartási idő az alábbiak szerint módosult: szerda, csütörtök, péntek, szombat: 1730 – 
1930. 

 
41/2015. (VII.7.) A Szőc, Kossuth Lajos utca 65. szám alatti élelmiszer jellegű vegyeskereskedés 
bérbeadása üzemeltetés céljából. 

2015. augusztus 1. napjától határozatlan időre Polgár Gabriella 8400 Ajka, Béke utca 41. 3/5. 
szám alatti lakossal a bérleti szerződés megkötésre került. 
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42/2015. (VII.7.) Kovács Zoltán 8451 Ajka, Padragi u. 170. szám alatti lakosnak az élelmiszerbolt 
üzemeltetésére benyújtott pályázatának elutasítása. 

A képviselő-testület nem támogatta a pályázatot, erről az értesítés kézbesítésre került. 
 
44/2015. (VII.7.) Nagy József falugondnok jutalmazása. 

A munkaidőn kívül végzett munkájának elismeréseként bruttó 122 000 Ft jutalom kifizetésre 
került.  

 
45/2015. (VIII.18.) Jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül természetbeni ellátás formájában, 
beiskolázási támogatásban részesült a 2015/2016-os tanévre beiratkozott, Szőc községben állandó 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó általános iskolás gyermek. 

22 gyermek részesült, gyermekenként 10 000 Ft értékben Gyermekvédelmi Erzsébet-
utalványban, melyet határidőben átadtunk. 

 
46/2015. (VIII.18.) Polgármester felhatalmazása arra, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos 
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg a képviselő-testület. 

A felhatalmazást megküldtük a DRV Zrt. részére. 
 
47/2015. (VIII.18.) A 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása azzal, hogy 
a képviselő-testület a fejlesztések kivitelezéséhez a használati díjon túl egyéb forrást biztosítani nem 
tud, azok költségeit csak a használati díj erejéig vállalja. 

A döntésről a DRV Zrt.-t határidőben értesítettük. 
 
48/2015. (VIII.18.) A Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti épület községi könyvtárrá történő 
kijelölése. 

2015. augusztus 19-i hatállyal a kijelölés megtörtént. A földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 
az átvezetés megtörtént. 

 
49/2015. (VIII.28.) Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. 

A pályázatot a háziorvosi rendelő felújítására, valamint a Kossuth Lajos utcában 
aszfaltburkolat építésre, kátyúzásra, a köztemető kerítésének felújítására, valamint a könyvtár 
mosdójának akadálymentesítésére, és a könyvtár épületének tetőfelújítására nyújtottuk be 
határidőben. Az igényelt pályázati támogatás összege 6 500 000 Ft.  

 
50/2015. (VIII.28.) Az önkormányzat tulajdonát képező 020/3 hrsz.-ú, vízmű művelési ágú ingatlan 
70,89%-ának térítésmentes tulajdonba adása. 

Halimba Község Önkormányzatával a tulajdon-átruházásra vonatkozó szerződés aláírásra 
került. 

 
51/2015. (IX.10.) A Szőcön betöltetlen, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására a 
képviselő-testület Polgár Gabriella egyéni vállalkozót javasolja. 

A javaslatot határidőben megküldtük a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére. 
 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait beszámolóm megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
 
Szőc, 2015. szeptember 21. 
 
 
 
    Tisztelettel: 

 


