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ELŐTERJESZTÉS 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 11-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  

végrehajtásáról (2014. november 18-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: 
 
30/2014. (VIII.21.) A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztása 

Az eskütételt a bizottság tagjai határidőben letették, akik az önkormányzati 
választásokon a feladatukat teljesítették. 

 
31/2014. (VIII.21.) A szőci önkormányzat 181 eFt + járulékaival hozzájárul a közös 
hivatal tisztviselőinek jutalmazásához. 

A fedezetet a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítottuk. 
 
32/2014. (VIII.21.) A közös hivatal ügyrendjének módosítása, a belső ellenőrzési 
tevékenység szabályainak rögzítése. 

Az ügyrenden a módosítás átvezetése határidőben megtörtént. 
 
33/2014. (VIII.21.) Szőke Izolda által ápolási díjra való jogosultság megállapítása 
iránti kérelme elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezés elutasítása. 

A döntésről az ügyfelet határidőben értesítettük. 
 
34/2014. (VIII.21.) A DRV Zrt. által elkészített, 15 évre szóló gördülő fejlesztési terv 
elfogadása. 

A döntésről a DRV Zrt.-t határidőben értesítettük. 
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36/2014. (IX.22.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésének szabályozására vonatkozó törvényességi felhívásban megjelölt 
határidő meghosszabbításának kérése. 

A kérelmet határidőben benyújtottuk, melyet a Kormányhivatal elfogadott. 
 
37/2014. (IX.22.) Feladat-ellátási szerződés megkötése az óvodai feladatok 
ellátására Halimba Község Önkormányzatával. 

A szerződést határidőre, határozatlan időtartamra megkötöttük. 
 
38/2014. (IX.22.) Feladat-ellátási szerződés megkötése az iskolai étkeztetési 
feladatok ellátására Halimba Község Önkormányzatával. 

A szerződést határidőre, határozatlan időtartamra megkötöttük. 
 
39/2014. (IX.22.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat épületének felújításához kapcsolódóan a kültéri műanyag párkányokat 
a Tabo-Team-Hungary Kft.-től rendelje meg. 

Az ablakpárkányok legyártása és beépítése bruttó 156.144 Ft vállalási áron 
megtörtént. 

 
40/2014. (IX.22.) A képviselő-testület a falugondnokot bruttó 125.700 Ft jutalomban 
részesíti. 

A jutalom kifizetése határidőre megtörtént. 
 
41/2014. (IX.22.) 35.000 Ft működési támogatás nyújtása a Veszprém Megyei 
Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, Szőc Csoportjának. 

A csoport a támogatás összegét átvette. 
 
44/2014. (IX.30.) Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz. 

A pályázat sikeres volt, 23 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre megkaptuk 
a támogatást. A vissza nem térítendő támogatás (408.940 Ft) és a szociális 
célú tűzifa értékének (438.150 Ft) különbözete 29.210 Ft, valamint a szállítási 
költség (bruttó 2.000 Ft/m3), összesen 46.000 Ft, mindösszesen 75.210 Ft – 
mint önerő – fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosította. 

 
45/2014. (IX.30.) A HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.-től a Szőc 
Határvölgyi út kátyúzási, és a Szőc Kossuth Lajos és Gábor Áron utcák kátyúzási 
munkáinak megrendelése.  

A vállalkozási szerződést határidőben megkötöttük, a kátyúzási munkák 
elkészültek mindösszesen bruttó 2.044.700 Ft vállalási áron. 

 
53/2014. (X.21.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 

A jegyző a szükséges intézkedéseket határidőre megtette az illetmény és a 
költségtérítés számfejtésére. 

 
55/2014. (X.21.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása. 

A jegyző a szükséges intézkedéseket határidőre megtette az illetmény és a 
költségtérítés számfejtésére. 
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64/2014. (XI.18.) Ismételten határidő hosszabbítás kérése a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének szabályozására vonatkozóan 
megállapított határidőre. 

A kérelmet határidőben továbbítottuk a Kormányhivatal részére. 
 
67/2014. (XI.18.) A képviselő-testület egyetért az Ajkai járásban Szőc településre 
vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár-tervezettel. 

A határozatot határidőben megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Főosztályának. 

 
68/2014. (XI.18.) A képviselő-testület 2014. november 30-i hatállyal megszűnteti az 
általa delegált diák, Domonkos Adrienn számára megállapított ösztöndíj támogatást. 

A határozatról a tanuló törvényes képviselőjét határidőben értesítettük. 
 
69/2014. (XI.18.) A Dallos-Car Kft. megbízása Szőc község hóeltakarítási munkáival. 

A szerződést a kft. képviselőjével határidőben megkötöttem. 
 
71/2014. (XI.18.) A településen illegálisan lerakott szemét elszállítása céljából 
hulladéktároló konténer megrendelése az Avar Ajka ÖKO Városüzemeltetési és 
Vagyonkezelési Kft.-től. 

A konténert megrendeltük, a hulladék elszállítása megtörtént, melynek 
költsége bruttó 74.117 Ft volt. 

 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait beszámolóm megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Szőc, 2014. december 8. 
 
 
    Tisztelettel: 
 
 


