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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. december 11. 1205 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 

 
Németh Balázs polgármester 
Farkas István alpolgármester 
Nagy József képviselő 
Pósa Ferenc képviselő 
Török Endre képviselő 
 
Szabó Szabolcs a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület elnöke 
Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc,  
 Nyirád Csoportja vezetője 
 
Lovasi Erika jegyző 

 
Szőc község lakossága 

 
A meghívottakból megjelent: 
 

1. Németh Balázs polgármester 
2. Nagy József  képviselő 
3. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika jegyző  
 
5 fő érdeklődő, szőci lakos 
 
 

A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  3 fő 
 
Az ülést vezeti:    Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző  
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Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 5 tagjából 3 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Farkas István alpolgármester előre bejelentette, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni a mai ülésen, Pósa Ferenc képviselő azt jelezte, lehet, hogy ideér, de késni 
fog. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat a képviselő-testület tagjai 
részéről nincs. Kérem, hogy a mai ülés napirendjei közé vegyük fel a gépjármű 
üzemeltetési szabályzat megtárgyalását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, az 
kézfeltartással jelezze! 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetértenek azzal, hogy a mai ülés napirendjébe felvegyük a gépjármű 
üzemeltetési szabályzat megtárgyalását. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
 
1. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az 
anyakönyvvezetőt megillető díjról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

3. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

4. Törvényességi felhívás teljesítési határideje meghosszabbításának 
megtárgyalása (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
közszolgáltatás tárgyában) 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. A gépjármű üzemeltetési szabályzat megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

6. Vegyes ügyek 
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1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
 
A polgármester ismertette a tájékoztatót, mely e jegyzőkönyv 1. melléklete.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2014. (XII.11.) határozata 

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

A tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
2. A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI ÉS A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL 
TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS 
DÍJAIRÓL, VALAMINT AZ ANYAKÖNYVVEZETŐT MEGILLETŐ DÍJRÓL SZÓLÓ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA 
 
 
Lovasi Erika jegyző 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést, mely részletezi, hogy a jelenleg hatályos 
rendelethez képest a rendelettervezet nem tartalmaz lényegi változásokat, a módosításra 
jogszabályi hivatkozás változás miatt van szükség. 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a kérdéseket, észrevételeket a rendelettervezettel kapcsolatban. Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, 
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valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról szóló rendelet tervezet szerinti 
megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól,  

valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
3. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
FELÜLVIZSGÁLATA 
 
 
Lovasi Erika jegyző 
Jogszabályváltozás miatt kerül sor a hatályos rendelet felülvizsgálatára. A 
rendelettervezetben is a jelenleg hatályos, havi 18.000 Ft-os tiszteletdíj szerepel, az 
összegen nem változtattunk. 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a kérdéseket, észrevételeket a rendelettervezettel kapcsolatban. 
 
Bencsik István szőci lakos 
Szerintem napi ezer forint tiszteletdíjat meg kellene adni a képviselőknek, még ez sem 
lenne egy nagy összeg. Becsüljük meg jobban azokat, akik ezt a feladatot elvállalták és 
tesznek a faluért. 
 
Hanczvikkel Károly szőci lakos 
Ha nem jön össze megfelelő bevétel az önkormányzatnál, akkor miből finanszíroznák a 
tiszteletdíjat? 
 
Németh Balázs polgármester 
Az önkormányzat költségvetését úgy kell tervezni, hogy abban hiány nem szerepelhet. Az 
a javaslatom, hogy ne éljük fel az önkormányzat szabad tartalékait, úgy kell gazdálkodni, 
hogy legyen fedezet a váratlan kiadásokra is, vagy ha megvalósul a szennyvízcsatorna 
beruházás, az jelentős önerőt követel majd az önkormányzattól. Már aktuális lenne egy új 
falugondnoki gépkocsi beszerzése is, ott is számolni kell önrésszel. 
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Nagy József képviselő 
Az a véleményem, hogy a jelenlegi 18.000 Ft megfelelő összeg, nem javasolom az 
emelését. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 

 
 
4. TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 
MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA (NEM KÖZMŰVEL 
ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ KÖZSZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁBAN) 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. További határidő hosszabbításra 
van szükség, mert a rendeletet az újabb 30 napos határidő alatt sem tudtuk előkészíteni. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a törvényességi felhívás teljesítési határideje előterjesztés szerinti 
meghosszabbításának kéréséről! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2014. (XII.11.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjához, hogy a 
VEB/004/1147-5/2014. ügyszámú, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésének szabályozására vonatkozóan megállapított 
2014. december 19-i határidőt ismét hosszabbítsa meg. 
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Indokolás 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előkészítése 
hosszabb időt vesz igénybe, ezért a képviselő-testület a törvényességi 
felhívásban megadott, meghosszabbított határidőig sem tudja teljesíteni a 
rendeletalkotási kötelezettségét. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának küldje meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. december 19. 

 
 
 
 
5. A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Új gépjármű üzemeltetési szabályzat elkészítésére azért van szükség, mert az előző 
szabályzat 2003. évi volt, és ma már nem megfelelő, naprakésszé kellett tenni.  
 
A polgármester ismertette a jelenlévőkkel a szabályzat tervezetet, mely e jegyzőkönyv 4. 
melléklete. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a gépjármű üzemeltetési szabályzat előterjesztés szerinti elfogadásáról, 
melynek hatályba lépése 2015. január 1. napja legyen! 
 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2014. (XII.11.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 1-jei 
hatállyal elfogadja a Szőc Község Önkormányzata tulajdonában, a 
Falugondnoki Szolgálat üzemeltetésében lévő Peugeot Expert típusú, 9 
személyes gépjármű használatáról szóló gépjármű üzemeltetési 
szabályzatot. 
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A képviselő-testület a 2003. október 16-án kelt, többször módosított 
gépjármű üzemeltetetési szabályzatot 2014. december 31. napjával 
hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A szabályzat e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 

 
 
6. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdése, észrevétele valakinek? 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
Azt szeretném megtudni, hogy a pályázaton nyert 180 ezer forintos könyvtári támogatást 
mire költötte az önkormányzat? 
 
Németh Balázs polgármester 
Egy modern, többfunkciós fénymásolót vásároltunk ebből a pénzből és a hozzá adott 
önkormányzati saját forrásból, valamint ebből a támogatásból vettük meg az orvosi 
váróterembe a padokat is. 
 
Megállapítom, hogy több kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim 
munkáját, a mai ülést 1227 órakor bezárom. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 


