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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 28. 1600 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. Szabó Szabolcs  képviselı 

 
Lovasi Erika    jegyzı  
 

 
A képvisel ı-testület létszáma :  5 fı 
 
Jelenlév ı képvisel ık száma :   3 fı 
 
Az ülést vezeti :     Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzıkönyvvezet ı:    Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı  
 
Távolmaradását el ıre bejelentette:  Pósa Ferenc képviselı 
     Roikné Kovács Beatrix képviselı 
 
Németh Balázs polgármester  
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 tagjából 
jelen van 3 fı, az ülés határozatképes. Pósa Ferenc képviselı és Roikné Kovács Beatrix 
képviselı elıre bejelentette indokolt távolmaradását. 
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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. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfo gó értékelése 

Elıterjeszt ı: Lovasi Erika jegyz ı 
 

2. Szabad pénzeszköz lekötésének megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

3. A 2014 augusztusi falunap el ıkészítése 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFO GÓ 
ÉRTÉKELÉSE 
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést, várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésérıl szóló beszámoló 
elıterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
22/2014. (V. 28.) határozata  

 
A gyermekek védelmér ıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Sz ıc Község Önkormányzata 
Képvisel ı-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a gyermekjólé ti és 
gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról kész ített átfogó értékelést. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a jegyz ıt, hogy intézkedjen az értékelés 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhiv atala részére 
történ ı megküldésér ıl. 
 
 

Felelıs: Lovasi Erika jegyz ı 
Határid ı: 2014. június 12. 

 
Az átfogó értékelés e jegyzıkönyv 1. melléklete. 
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2. SZABAD PÉNZESZKÖZ LEKÖTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
A pénzügyi ügyintézı tájékoztatása szerint jelenleg a számlánkon 6 millió forint lekötetlen 
összeg van, valamint további 6 millió forintunk van, amit az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok számára kiírt pályázaton nyertünk. 
Javasolom, hogy a számlánkon lévı 6 millió forintból 3 millió forintot csoportosítsunk át 
OTP prémium tıkegarantált pénzpiaci alap értékpapírba. Értékpapír számlát a múltkor 
nyitottunk, tehát emiatt többletköltsége az önkormányzatnak nem lesz. Azért javaslom ezt 
a formát, mivel a jelenlegi betéti kamatok 1,7 %-ot adnának, ez az értékpapír várhatóan 3 
%-ot hoz. Rugalmas, bármikor kivehetı és költségmentesen vissza is rakható a számlára, 
valamint EHO-mentes. Javasolt benntartási idı az OTP-nél fél és 1 év között van. Van-e 
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?  
 
Lovasi Erika jegyz ı: 
Mennyi idıtartamra javasolod a lekötést?  
 
Németh Balázs polgármester:  
Nincs lekötése, ez befektetési alapú. Megállapítom, hogy több kérdés, hozzászólás nincs.  
 
Kérem, szavazzunk OTP prémium tıkegarantált pénzpiaci alap értékpapírba 3 millió forint 
befektetésérıl. 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
23/2014. (V.28.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete 3 millió forint szabad 
felhasználású pénzeszközt befektet az OTP prémium t ıkegarantált 
pénzpiaci alapba. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a jegyz ıt, hogy a befektetéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelıs:   Lovasi Erika jegyz ı 
Határid ı:  2014. június 10. 
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3. A 2014 AUGUSZTUSI FALUNAP EL İKÉSZÍTÉSE 
 
Németh Balázs polgármester  
Tóbel János halimbai polgármesterrel egyeztettem, náluk augusztus 16-án lesz a falunap. 
Javasolom, hogy a szıci falunapot augusztus 9-én rendezzük meg. Sajnos, a Nemzeti 
Mővelıdési Intézet nem fogja megrendezni az ígért Kapunyitogató programot Szıcön, 
Mihalcsik Márta módszertani referens tájékoztatott errıl. Oka, hogy költségvetésüket a 
fenntartó, az Emberi Erıforrások Minisztériuma lecsökkentette. Ebbıl következik, hogy a 
programot nekünk kell megszervezni, sürgısen összeállítani, hogy jó színvonalú 
rendezvényt tudjunk augusztusban a lakosságnak megtartani. A délutáni elıadás az ı 
költségükre ment volna, ha megrendezik, így ezt mi finanszírozzuk. Az önkormányzat 
költségvetésében tervezve van 350.000 Ft a falunapra.  
Kérdezem, hogy a falunap idıpontjával egyetért-e a képviselı-testület?  
 

A polgármester javaslatára Sz ıc Község Önkormányzata Képvisel ı-
testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tart ózkodás nélkül egyetért 
azzal, hogy a 2014. évi sz ıci falunap augusztus 9-én kerüljön 
megrendezésre. 

 
Németh Balázs polgármester  
Korábban már beszéltünk róla, hogy rendezvénysátorra lenne szüksége az 
önkormányzatnak. Abban maradtunk, hogy utánanézünk az interneten, hogy milyen árban 
lehet vásárolni ilyen sátrakat. Tájékozódásomat követıen azt javasolom, hogy Németh 
László Nyirád, Széchenyi u. 31. szám alatti lakostól vásároljuk meg a rendezvénysátrát, 
amit korábban felajánlott 70.000 Ft-ért. Magánszemély, így adásvételi szerzıdéssel 
oldanánk meg a vásárlást. A szerkezet elınye, hogy vaslábakon álló, stabil és masszív. 
Kérdés, javaslat van-e ezzel kapcsolatban? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a rendezvénysátor megvásárlásáról 70.000 Ft-os áron. 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
24/2014. (V.28.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete rendezvénysátort 
vásárol Németh László Nyirád, Széchenyi u. 31. szám  alatti lakostól. 
 
A rendezvénysátor ára 70.000 Ft, melynek fedezetét a képvisel ı-testület az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében, az egyéb d ologi kiadások 
terhére biztosítja. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert az adásvételi sz erzıdés 
megkötésével. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2014. június 30. 
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4. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester  
A vegyes ügyek keretében a következıkrıl tájékoztatom a tisztelt képviselı-testület tagjait: 
 
A közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázaton 188.000 Ft-ot nyertünk, ezt – a képviselı-
testület határozata szerint – fénymásoló gép beszerzésére és az orvosi rendelıbe székek 
beszerzésére fordítjuk. A támogatás összege kevesebb lett, mint ahogy arra számítottunk. 
Az eszközbeszerzésekhez 200.000 Ft önerıt szavazott meg a képviselı-testület.  
 
A Petıfi utca 214/12 és 13 hrsz. illetve a 14-es hrsz.- ú telkeket Révész Gergı vásárolta 
meg korábban, de a teljes vételár kiegyenlítése nem történt meg, ezért április 14-én 
fizetési felszólítást küldtem részére. Ezt április 18-án átvette, de azóta nem történt 
változás. Nem fizette meg a hátralévı összeget, ezért felkértem dr. Rédei Zsolt ügyvédet, 
hogy ügyvédi felszólítást írjon az említett helyrajzi számú telkek árával kapcsolatban. Ez 
meg is történt, de meg kell várni az átvételt követı 8 napot. Ha ez idı alatt sem reagál 
Révész Gergı, utána jöhet a következı lépés, a további jogi eljárás.  
 
Sikeres volt a Te Szedd! akció, ahol az Ajkai Járási Hivatal dolgozói nyújtottak segítséget. 
14 fı jött el és segített nekünk. Összesen 30 zsák szemetet szedtünk össze a 
Határvölgyhöz vezetı út mellett. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése? Megállapítom, hogy hozzászólás 
nincs. Mai ülésünknek több napirendi pontja nincs, köszönöm képviselı-társaim munkáját, 
az ülést 1625 órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


