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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 : 2014. április 17. 1630 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. Farkas István  alpolgármester 
3. Pósa Ferenc    képviselı 
4. Roikné Kovács Beatrix képviselı 

 
Lovasi Erika    jegyzı  
 

 
A képvisel ı-testület létszáma :  5 fı 
 
Jelenlév ı képvisel ık száma :   4 fı 
 
Távolmaradását el ıre bejelentette : Szabó Szabolcs képviselı 
 
Az ülést vezeti :     Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzıkönyvvezet ı:    Mustos Anita igazgatási ügyintézı 
 
 
Németh Balázs polgármester  
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 tagjából 
jelen van 4 fı, az ülés határozatképes. Szabó Szabolcs indokoltan, munkahelyi 
elfoglaltsága miatt van távol.  
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Képviselı-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai 
ülés napirendje a következı: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidej ő képvisel ı-testületi határozatok végrehajtásáról 

Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester  
 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármest er által hozott döntésekr ıl 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester  
 

3. Pályázat benyújtásának megtárgyalása térfigyel ı kamerarendszer 
kiépítésének támogatására 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ő KÉPVISLEİ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL  
 
Németh Balázs polgármester  
Az írásos elıterjesztést képviselı-társaim megkapták. A kiküldést követıen a következı 
információ birtokába jutottam: a 7/2014. (II. 13.) határozattal kapcsolatban tájékoztatlak 
benneteket, hogy a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére 
benyújtott pályázat elbírálása megtörtént, a pályázat nem járt sikerrel, nem kaptunk 
támogatást. 
 
Várom az elıterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elıterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
17/2014. (IV. 17.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete elfogadja a lejárt 
határidej ő képvisel ı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  azonnal 
 

A beszámol e jegyzıkönyv 1. melléklete 
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2. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMEST ER ÁLTAL 
HOZOTT DÖNTÉSEKRİL 
 
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekrıl szóló beszámoló elıterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
18/2014. (IV. 17.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekr ıl szóló beszámolót. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzıkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
3. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA TÉRFIGYEL İ 
KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA  
 
Németh Balázs polgármester  
A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014. (IV.1.) BM rendelet szerint a közbiztonság növelésére térfigyelı 
kamerarendszerek kiépítéséhez vissza nem térítendı támogatás igényelhetı. A 
támogatás mértéke 100 %-os, tehát önerı nem kell hozzá.  
Három cégtıl kaptam árajánlatot, melyet képviselı-társaim megkaptak. A végösszegek 
természetesen különbözıek, hiszen jobb, illetve még jobb minıségő kamera is szerepel 
az ajánlatok között. 
Lóránt György rendır alezredes e-mailben megkeresett, hogy amennyiben településünk 
még nem rendelkezik kiépített térfigyelı kamera rendszerrel, éljünk a pályázat adta 
lehetıséggel. A bőnügyi statisztikával kapcsolatban - melyet a pályázat megkövetel - Pósa 
Dénessel és Tímár Krisztiánnal tartottam a kapcsolatot. 
 
A kamerák száma sem ugyanaz minden árajánlatban, mert volt, aki úgy gondolta, hogy a 
hivatal homlokzatához 2 kamera kell, de volt, aki úgy, hogy egy kamera is elég. 
Véleményem szerint a kamerákat úgy kell elhelyezni a falu területén, hogy a bekötı utakat 
figyelni kellene mindenképpen, ezen kívül egy a buszmegállót, a boltot, mivel az központi 
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hely, a temetıt és a játszóteret figyelje. Ezen kívül az önkormányzati hivatal területére is 
kellene kamerát felszerelni, és fontos a Domb utcának az a része is, ahol be lehet jönni a 
falu területére. 
 
Pósa Ferenc képvisel ı 
A Szıc-Határvölgyi Otthonba vezetı bekötı úttal mi a helyzet? 
 
Németh Balázs polgármester  
Ebbe a keresztezıdésbe is tervezünk egy kamerát, legfıképpen azért, hogy az illegális 
szemétlerakás problémáját meg tudjuk oldani.  
 
Pósa Ferenc képvisel ı 
Azt javaslom, hogy a hivatal épületéhez ne szereljünk fel két kamerát, mivel a bekötı 
utakra kellene összpontosítani, számunkra az a legfontosabb. 
 
Németh Balázs polgármester  
Elfogadom a javaslatot, legyen egy kamera a hivatal udvarán.  
 
Azt javasolom, fogadjuk el a napelemes árajánlatot, melyet a Central Vagyonvédelmi és 
Hírközlési Kft. készített. A körzeti megbízottal és az Ajkai Rendırkapitánysággal 
konzultálva azt javasolom, hogy a következı hat helyre telepítsünk kamerát nyertes 
pályázat esetén: 
 
A 7315 sz. közút és a településre vezetı bekötıút keresztezıdése  2 db 
Kossuth Lajos utca és Gábor Áron utca keresztezıdése    1 db 
Kossuth Lajos utca 41. sz. alatti önkormányzati hivatal udvara   1 db 
Domb utca és Kossuth Lajos utca keresztezıdése     1 db 
Határvölgyi út és Kossuth Lajos utca útkeresztezıdése    1 db 
 
Az árajánlat szerinti kivitelezési költség összesen 2.021.219 Ft. 
 
Kérem, szavazzunk az elıterjesztés elfogadásáról, pályázat benyújtásáról térfigyelı 
rendszer telepítésének kiépítésére! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
19/2014. (IV.17.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete a közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támog atásáról szóló 
28/2014. (IV.1.) BM rendelet szerint pályázatot nyú jt be térfigyel ı 
kamerarendszer kiépítési költségének támogatására.  
 
A projekt támogatása esetén az önkormányzat a követ kezı helyszínekre 
telepít kamerákat: 



 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete 2014. április 17-i nyilvános ülésének je gyzıkönyve 

5 

A 7315 sz. közút és a településre vezet ı beköt ıút keresztez ıdése 2 db 
Kossuth Lajos utca és Gábor Áron utca keresztez ıdése   1 db 
Kossuth Lajos utca 41. sz. alatti önkormányzati hiv atal udvara  1 db 
Domb utca és Kossuth Lajos utca keresztez ıdése    1 db 
Határvölgyi út és Kossuth Lajos utca útkeresztez ıdése   1 db 
 
A térfigyel ı kamerarendszer kiépítésének bruttó költsége a Cent ral 
Vagyonvédelmi és Hírközléstechnikai Kft. – 8200 Ves zprém, Budapest u. 
89. – árajánlata alapján 2.021.219 Ft, ezen összegr e nyújtja be támogatási 
igényét az önkormányzat. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert és a jegyz ıt, hogy a 
pályázat elkészítésér ıl és benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester és 
   Lovasi Erika jegyz ı 
Határid ı:  2014. április 23. elektronikus úton 
   2014. április 24. postai úton 

 
 
 
4. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester  
A vegyes ügyek keretében a következıkrıl tájékoztatom tisztelt képviselı-társaimat. 
 
Idén is sikeresen regisztrált Szıc Község Önkormányzata a Te Szedd programra, melynek 
keretében hulladékgyőjtési akcióra van lehetıség. 2014. május 10-én, szombaton 9 órától 
a Kútvölgyben lesz a gyülekezıpont, majd ezután a szıci lakosok segítségével a falu 
területén kerülne sor a hulladékok összegyőjtésére. 10 ember lett beregisztrálva, és 20 
zsákot igényelt az önkormányzat. 
 
Dr. Dávid Éva háziorvos tájékoztatott, hogy azt tervezi, hogy a jövıben csütörtök délelıtt a 
Szociális Otthonban rendel, és aznap délután 1430-tól 1630-ig rendelne itt a szıci 
rendelıben. 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselı-
társaim munkáját, az ülést 1800 órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 


