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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Szőci Művelődési Ház  
   Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés időpontja: 2014. augusztus 21. 1630 óra 
 
Az ülésre 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 meghívottakból megjelent: 
 

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

 
Lovasi Erika   jegyző  
 
2 fő érdeklődő, szőci lakos 
 

 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  4 fő 
 
Indokolt távolmaradását előre bejelentette:  Roikné Kovács Beatrix képviselő 
 
Az ülést vezeti:    Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző  
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Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 
fő van jelen, az ülés határozatképes. Roikné Kovács Beatrix képviselő előre bejelentette, 
hogy egyéb elfoglaltsága miatt távol marad az ülésről. 
 
Képviselő-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselők részéről 
módosító javaslat nincs.  
 
Kérem, hogy vegyük fel az ülés napirendi pontjai közé 8. napirendi pontként a DRV Zrt. 
által megküldött gördülő fejlesztési terv megtárgyalását. Kérem, aki javaslatommal 
egyetért, az kézfeltartással jelezze!  
 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a 
testület azzal a javaslatommal, hogy a napirendi pontok közé 8. napirendi pontként 
felvegyük a DRV Zrt. által megküldött gördülő fejlesztési terv megtárgyalását.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörben, a polgármester által hozott 
döntésekről 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 

 
3. Rendelet megalkotásának megtárgyalása a közterületek elnevezése, az 

elnevezésük megváltoztatása és a házszám-megállapítás szabályairól 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

5. A közszolgálati tisztviselők jutalmazásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

6. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje módosításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

7. Ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezés megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. A DRV Zrt. által megküldött gördülő fejlesztési terv megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9.  Vegyes ügyek 
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1. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. (A polgármester ismertette a 
beszámolót.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2014. (VIII. 21. határozata) 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
 
2. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN, A POLGÁRMESTER ÁLTAL 
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. (A polgármester ismertette a 
beszámolót.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk az átruházott hatáskörben általam hozott döntésekről szóló 
beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2014. (VIII. 21. határozata) 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
3. RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A KÖZTERÜLETEK 
ELNEVEZÉSE, AZ ELNEVEZÉSÜK MEGVÁLTOZTATÁSA ÉS A HÁZSZÁM-
MEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYAIRÓL 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. (A polgármester ismertette a 
rendelettervezet lényegét.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a közterületek elnevezése, az elnevezésük 
megváltoztatása és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet előterjesztés 
szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezése, 
az elnevezésük megváltoztatása és a házszám-megállapítás szabályairól 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete 

 
 
 
4. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak előterjesztés szerinti megválasztásáról! 
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 21-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

5

A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2014. (VIII. 21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. tv. 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi választási 
bizottság tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 

 
 1. Gaálné Czigány Ildikó  8452 Szőc, Királydomb tanya 2. tag 

2. Inhof Imréné   8452 Szőc, Petőfi S. u. 11.  tag 
3. Izsáné Takács Gyöngyi 8452 Szőc, Kossuth L. u. 15.  tag 
4. Nagy Józsefné   8452 Szőc, Gábor Áron u. 6.  tag 
5. Németh-Gönczöl Istvánné 8452 Szőc, Domb utca 2.   tag 
6. Benczik István   8452 Szőc, Kossuth L. u. 19.  póttag 
7. Kárerné Bősze Ildikó  8452 Szőc, Kossuth L. u. 13.  póttag 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről 
gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző,  

eskütétel vonatkozásában Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. augusztus 26. 
 
 
 
 
5. A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK JUTALMAZÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester: 
A jutalmazással kapcsolatban írásbeli előterjesztés nem készült. Korábban egyeztettünk a 
nyirádi polgármesterrel és a jegyzővel arról, hogy a közös hivatal dolgozói által elvégzett 
jelentős túlmunkát jutalmazzuk. Összesen 1.110.000 Ft kerül kifizetésre, melyből a szőci 
önkormányzatra eső rész – lakosságszám arányosan 18 %. Ez 201 ezer Ft, plusz a 
járulékok. 
 
Ezzel kapcsolatban mondom el, hogy a Magyar Államkincstár 25 ezer Ft bírsággal sújtotta 
önkormányzatunkat, mert a II. negyedéves mérlegjelentés nem lett időben elküldve, július 
25. helyett július 26-án érkezett be. Mivel a 30 napot nem haladta meg a késedelem, így 
mérsékelt lett a büntetés, 50 ezer Ft helyett 25 ezer Ft. A bírság összegét levonja a MÁK a 
nettó finanszírozás összegéből, így kerül rendezésre. 
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Beszéltem erről a képviselő-testület tagjaival egy munkamegbeszélés során. Arra 
jutottunk, hogy az lenne az igazságos, ha ezt a bírságot nem egyedül Szőc fizetné meg. 
Annál is inkább, mert a közös önkormányzati hivatal dolgozóinak jutalmazása is közös 
teher a két önkormányzat számára. A hivatal által vétett hiba miatti bírság is legyen közös, 
ez így helyes. Az a javaslatom, hogy a 25 ezer forint bírságot a két önkormányzat közösen 
fizesse meg, így Nyirádra 20 ezer forint, Szőcre pedig 5 ezer forint esne. A ránk eső részt 
úgy lehetne kompenzálni, hogy mínusz 20 ezer forinttal járulnánk hozzá a jutalmazáshoz, 
vagyis 181 ezer forinttal és járulékaival.  
 
Szabó Szabolcs képviselő 
Egyetértek a javaslattal. 
 
Farkas István alpolgármester 
Támogatom a polgármester javaslatát. Kérdezem a jegyző asszonytól, hogy a nyirádi 
beszámoló is késett? 
 
Lovasi Erika jegyző 
Nem, Nyirád határidőben teljesítette a mérlegjelentést. Azt azért tegyük hozzá, hogy a 
késedelemről a polgármesternek volt tudomása, mivel az ügyintéző aláíratta vele a 
jelentést. Ő tudott a késésről, én pedig nem. 
 
Németh Balázs polgármester 
Én ezt akkor is így érzem korrektnek. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Tudomásul vettük és elfogadjuk. 
 
Németh Balázs polgármester 
Az egyik hírlevélben olvastam, hogy már sok önkormányzatot megbüntettek emiatt. Nem 
kellene, hogy még egyszer ilyen hibába essünk. Sajnos, fellebbezni nem tudunk, mert az 
tény, hogy késve ért be az adatszolgáltatás. Kérem a jutalmazásnak a javaslat szerinti 
jóváhagyását. 
 
Farkas István alpolgármester 
A Nagy Józsefnek is belefért ebbe a keretbe a jutalma?  
 
Németh Balázs polgármester 
Ez csak a közös hivatal dolgozóira vonatkozik. A falugondnok jutalmazását a következő 
ülésen tervezem megtárgyalni. 
Úgyis kell a közeljövőben egy ülést tartanunk, mert Halimba polgármestere készített egy 
javaslatot a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, mely szerint az óvodai és iskolai 
étkeztetéshez egy millió forinttal kérik a hozzájárulásunkat. Ennek indoka az, hogy az 
állami normatíva és a szülők által befizetett térítési díj nem fedezi az önkormányzat 
költségeit. A mai ülésre azért nem akartam még ezt a témát a testület elé terjeszteni, mert 
előbb át kell nézni a számításokat. 
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Lovasi Erika jegyző 
Át kell számoltatni a pénzügyesünkkel, hogy jó-e, azután lehet a képviselő-testület elé 
terjeszteni. 
 
Németh Balázs polgármester 
Javaslom a testületnek a köztisztviselők jutalmazási javaslata elfogadását az előterjesztés 
szerint, 181 ezer forint és járulékainak biztosítását, melynek fedezete a 2013. évi 
pénzmaradvány legyen. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2014. (VIII. 21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jutalmazásához 
181.000 Ft + járulékaival hozzájárul. 
 
A jutalom fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi 
pénzmaradványa terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az összesen 
229.870 Ft átutalásáról Nyirád Község Önkormányzata részére. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. szeptember 5. 

 
 
 
 
6. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést, ezen napirendi pont előterjesztője a 
jegyző asszony. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Az ügyrendünk az SZMSZ melléklete, melyben a belső ellenőrzésre vonatkozó rész csak 
annyit tartalmazott, hogy a feladatot belső ellenőr megbízásával látjuk el, és ezt ki kell 
egészíteni a belső ellenőr feladataival és a belső ellenőrzés céljaival. Ezt most megtettük, 
erről szól a képviselők előtt lévő előterjesztés.  
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Németh Balázs polgármester 
Kérdése van-e valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolom az 
ügyrend módosítására vonatkozó javaslat előterjesztés szerinti elfogadását! Kérem, 
szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2014. (VIII. 21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-jei hatállyal a 
következők szerint módosítja a 71/2012. (V.30.) határozatával jóváhagyott és a 
81/2013. (XI.28.) határozatával módosított, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyrendjéről szóló határozatát: 
 
Az ügyrend 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„33. A belső ellenőrzési tevékenység ellátási formái: 
A szerv a belső ellenőrzési tevékenységet a következő formában szervezheti meg: 
 a) független belső ellenőri szervezet (több főállású belső ellenőrrel),  
 b) független belső ellenőr foglalkoztatása,  
 c) a független belső ellenőrzési feladatok társulásban való elláttatása,  
 d) független belső ellenőri feladatok külső szakértő személy, illetve szervezet 
bevonásával történő ellátása. 
 
33/A. A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 
gazdálkodásának belső ellenőrzéséről 2013. augusztus 1-től polgári jogi szerződés 
keretében foglalkoztatott belső ellenőr útján gondoskodik. A belső ellenőrzés 
ütemezésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 119. § (5) bekezdése alapján éves belső ellenőrzési terv kerül elfogadásra. 
 
33/B. A belső ellenőrzés célja, feladatai:  
A belső ellenőrzés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
felhatalmazása alapján kiadott a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában 
meghatározott tevékenység.  
(„belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó 
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 
eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 
ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát;”) 
A Hivatal belső ellenőrzésének kialakításáról, működtetésének forrásáról a jegyző 
gondoskodik. 
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33/C. A belső ellenőr munkakör célja:  
a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és 
szabályzatoknak való megfelelését,  
b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,  
c) vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók 
megbízhatóságát,  
d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat 
tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv 
vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének 
növelése, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése 
érdekében,  
e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, 
hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,  
f) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.  

 
33/D. A belső ellenőr feladatai:  

a) A belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése.  
b) A belső ellenőrzési kézikönyv folyamatos aktualizálása.  
c) A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési tervek 

összeállítása, és továbbítása a jegyző felé.  
d) Éves ellenőrzési tervek összeállítása és továbbítása a jegyző számára.  
e) Az éves ellenőrzési terv Képviselő-testületi jóváhagyása után a terv 

végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése.  
f) A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések 

lebonyolítása.  
g) Az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időbeli, szakmai 

összehangolása.  
h) Megbízásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok 

tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a jegyzőnek, 
amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi 
felelősséggel tartozik.  

i) Amennyiben az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja merül fel a haladéktalan tájékoztatás és javaslattétellel a 
megfelelő eljárások megindítására.  

j) Az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést a Hivatalnak, illetve 
az Önkormányzat által felügyelt és ellenőrzött szerv számára megküldi.  

k) Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés 
jogszabály és jelen kézikönyvben meghatározottak szerinti összeállítása.  

l) Gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra 
kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és 
érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók.  
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m) Gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásától, valamint az ellenőrzési 
dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a 
dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról.  

n) Évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit és javaslatot tesz 
a költségvetési szerv vezetőjének, a feltételeknek az éves tervvel történő 
összehangolásáról.  

o) A jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és attól való eltérésekről 
tájékoztatja.  

p) Nyomon követi az intézkedési tervek végrehajtását a jegyző tájékoztatása 
alapján.” 

 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. szeptember 1. 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrend e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
 
7. ÁPOLÁSI DÍJ ÜGYÉBEN BENYÚJTOTT FELLEBBEZÉS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Szőke Izolda az ülést megelőzően 
nyilatkozott, hogy nem kéri ügyének zárt ülésen történő tárgyalását.  
 
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletünk szerint annak állapítható meg 
ápolási díj, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Mivel az ügyfél egy főre 
számított családi jövedelme meghaladja a 28.500 Ft-ot, ezért nem állapítható meg részére 
az ápolási díj.  
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Javasolom a fellebbezés elutasítását. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2014. (VIII. 21.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete másodfokú jogkörében 
eljárva megtárgyalta Szőke Izolda szőci lakos fellebbezését, melyet 
ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránti kérelme elutasítása 
tárgyában nyújtott be.  
 
A képviselő-testület helyben hagyja a polgármester I. fokon meghozott, 
841-2/2014. ügyszámú döntését, mely szerint a polgármester elutasította 
Szőke Izolda ápolási díj iránt benyújtott kérelmét, mivel a kérelmező 
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családjában az egy főre számított havi családi jövedelem meghaladja az 
önkormányzati rendeletben megállapított jövedelemhatárt. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél kérheti a határozat 
bírósági felülvizsgálatát. A keresetlevelet jogszabálysértésre 
hivatkozással Szőc község polgármesterénél, a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy 
ajánlott küldeményként postára adni. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az 
ügyfelet értesítse. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. szeptember 5. 

 
 
8. A DRV ZRT. ÁLTAL MEGKÜLDÖTT GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
A DRV Zrt. elkészítette és megküldte a 15 éves időtartamra készített gördülő fejlesztési 
tervet, melyet szeptember 1-jéig kértek megtárgyalni. (A polgármester közreadta a 
fejlesztési tervet, mely e jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
A beruházásokat fontossági sorrendben tüntették fel. A legfontosabb lenne 2015-ben az 
50 m3-es medence vízbiztonság miatti felújítása. Az állapota leromlott, nem védi a 
medence szerkezetét, a vasbeton tartószerkezet sérült, a vakolat mállik. A szellőzők 
kialakítása nem megfelelő, a szigetelés sem kielégítő. A vízellátás minőségi biztonsága és 
mennyiségi folyamatossága, valamint a közegészségügyi kockázatok miatt szükséges a 
tároló teljes felújítása, melynek teljes költsége 600 ezer Ft + ÁFA. 
Felvettem a kapcsolatot a DRV Zrt. projektirányítójával, Horváth Zoltánnal, aki a tervet 
készítette, és tájékoztattam, hogy a 189 ezer Ft-os eszközhasználati díj mellett 
önkormányzatunk ekkora beruházást nem tud bevállalni. Főleg úgy nem, hogy ezt a 189 
ezer forintos összeget már megelőlegeztük az elektromos szekrény, illetve a kábelhálózat 
beruházásra. Erre ő arról tájékoztatott, hogy 2009. és 2012. között az önkormányzat 
semmilyen beruházást nem hajtott végre, éppen ezért kellene erre szabad 
pénzforrásunknak lennie. 2013-ban volt a két tűzcsapcsere közel 400 ezer Ft-ért. Ha 
elutasítjuk a Gördülő Fejlesztési Tervet, akkor az új tervdokumentációt nekünk kell 
megcsináltatni, ha elfogadjuk, akkor van arra lehetőségünk, hogy a testületi határozatba 
befoglaljuk, hogy nincs rá elegendő saját forrásunk. Ezt a következő évi költségvetésbe 
úgy tudjuk beépíteni, hogy az elsőt, a 462 ezer forintosat saját költségből kell állni. A 
határozati javaslatban, melyet küldtek az áll, hogy elfogadjuk a 15 éves tervet, és 
megbízzuk őket azzal, hogy küldjék meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal részére. Javasolom, hogy a betonmedence legyen az első, mert az sokkal 
fontosabb, mint a tűzcsapcsere. Kérem, szavazzunk a gördülő terv elfogadásáról, a 
betonmedence beruházásra 762 eFt betervezéséről, és arról, hogy a 2015. évben ezen 
felül egyéb beruházásra forrást biztosítani nem tudunk. Kérem, szavazzunk! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2014. (VIII. 21.) határozata 

 
 

1. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős 
kötelezettségébe tartozó, a DRV. Zrt. által elkészített, 15 éves időtartamra 
szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztési tervben szereplő, a 2015. 

évre ütemezett, az 50 m3-es medence vízbiztonság miatti felújítása tárgyú 
beruházásra az önkormányzat 2015. évi költségvetésében bruttó 762 eFt-ot 
betervez és biztosít, melynek fedezete az elmúlt években fel nem használt, 
elkülönítetten kezelt eszközhasználati díj. A képviselő-testület 2015. évben 
egyéb beruházásra forrást biztosítani nem tud. 

 
3. A képviselő-testület a DRV Zrt. által elkészített, és az ellátásért felelős által 

jóváhagyott, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésével a 
település vízi-közművét üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 
7.) bízza meg. 

 
4. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a DRV Zrt.-t a 

határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: 2015. március 15. 
  3. pont: 2014. szeptember 15. 
  4. pont: 2014. szeptember 1. 
 
 
9. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Január végén kötöttünk le 4.180.000 Ft-ot a Sopron bankban 6 hónapra, a lekötés július 
31-én járt le. Mostanra sajnos a kamatok még lejjebb mentek, jelenleg 6 hónapra 1,4 %-ot 
adnak, ami azt jelenti, hogy a bankszámlán lévő összeg a lejáratkor 4.230.784 Ft. Illetve 
hagytunk még a számlán lekötetlenül pénzt a lekötési díjakra, 15.878 forintot. Erre a 
jövőben nem lesz szükség, mivel sikerült elintézni, hogy a számlának ne legyen 
számlavezetési díja. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a kettő összegét kötöttük le 
újabb 6 hónapra, összesen 4.246.662 Ft-ot. 
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Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e valakinek kérdése, felvetése? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Mai ülésünknek több napirendi pontja 
nincs, köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1725 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 


