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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: 2015. január 15. 1600 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. Farkas István alpolgármester 
2. Nagy József  képviselő 
3. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika jegyző  
 
 

A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  4 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 4 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Pósa Ferenc képviselő nem jelentette be a távolmaradását. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
1. Törvényességi felhívás teljesítési határideje meghosszabbításának 

megtárgyalása (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
közszolgáltatás tárgyában) 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
 

 
 
 
1. TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 
MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA (Nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz közszolgáltatás tárgyában) 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. 
 
Nagy József képviselő 
Kb. mennyi időbe telik, míg eleget tudunk tenni a törvényességi felhívásnak? Várható, 
hogy beleférünk az újabb 30 napba? 
 
Lovasi Erika jegyző 
Nem. A DRV Zrt.-hez elment a megkeresés, az ő válaszukra várunk. Ha megérkezik az 
üzemeltetői nyilatkozat, utána kell írnunk Székesfehérvárra a Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz, ők fogják kijelölni a szennyvíz befogadó telepet. Ezután kell ajánlattételi 
felhívást küldeni a vállalkozók felé, vagy lehet, hogy Szőc esetében közbeszerzési eljárást 
indítani. Ha ennek megvan az eredménye, akkor tudunk rendelettervezet készíteni. Maga 
a normaszöveg rendelkezésre áll, tehát nem magával a rendeletalkotással van gondunk. 
Közszolgáltatót kell választani, majd ha a rendelettervezet elkészül, azt meg kell küldeni 
véleményezésre a jogszabályban előírtak részére, akiknek 30 nap áll rendelkezésére a 
véleményezéshez, miután ez a határidő letelik, akkor lehet előterjeszteni a 
rendelettervezet a képviselő-testülethez. Ez lehet, hogy 4-5 hónapba is beletelik.  
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Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határidő hosszabbítás 
iránti kérelem benyújtásáról az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (I.15.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjához, hogy a 
VEB/004/1147-7/2014. ügyszámú, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésének szabályozására vonatkozóan megállapított 
2015. január 18-i határidőt ismét hosszabbítsa meg. 
 

Indokolás 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előkészítése 
folyamatban van, mely 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:  2015. január 18. 
 

 
 
 
2. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim e-mailben megkapták a belső ellenőrzési jelentést, mely az 
önkormányzatnál 2014. november 12-én megtartott ellenőrzésről, a szociális étkezés 
vizsgálatáról készült.  
 
A polgármester ismertette az ellenőrzési jelentés szerint feltárt hiányosságokat. Az 
ellenőrzési jelentés e jegyzőkönyv 2. melléklete. 
 
Nagy József képviselő 
Az étkezési díj emelése hogyan történt? 
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Németh Balázs polgármester 
Levelet küldött az ANNEX Bt. az emelésről, amely így lett kiszámlázva a szociális étkezést 
igénybe vevők részére, csak szerződésmódosításra nem került sor a szolgáltató és az 
önkormányzat között. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Az étkezést igénybe vevők részére kiment az értesítő levél az új árakról, csak az volt a 
probléma, hogy nem volt alapdokumentum, mert szerződésmódosításra nem került sor. A 
legutolsó hatályos szerződés 2008-ban készült.  
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat szerinti 
intézkedési terv jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (I.15.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetéssel 
kapcsolatban 2014. november 12-én Szőc Község Önkormányzatánál 
megtartott belső ellenőrzés megállapításainak hasznosítására a következő 
intézkedési tervet hagyja jóvá: 
 
1. Új szolgáltatási szerződés megkötése az ANNEX Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szolgáltató Bt.-vel. A megkötött szerződést be kell vezetni a 
szerződés-nyilvántartásba és az iktatókönyvbe. 
 
Felelősök:  Németh Balázs polgármester,  

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ellenjegyző és 
Mustos Anita igazgatási ügyintéző 

Határidő:  2015. január 31. 
 
2. A benyújtott számlákról készült utalványrendeleten valamennyi érdekelt 
(kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, utalványozó, ellenjegyző, 
érvényesítő, könyvelő) aláírását pótolni kell. 

 
Felelős:   Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
Határidő:  2015. január 31. 
 
3. A szociális étkeztetést igénybe vevők részére számlát kell kiállítani és a 
befizetési pénztárbizonylattal együtt át kell adni azokat. (A helyes 
gyakorlat 2014. január 1-jétől bevezetésre került.) 
 
Felelős:   Mustos Anita igazgatási ügyintéző 
Határidő:  folyamatos 
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4. Aktualizálni kell a Folyamatba-épített és Utólagos Vezetői Ellenőrzési 
szabályzatot (FEUVE), és az érintett dolgozók oktatását dokumentáltan 
meg kell tartani. 
 
Felelős:   Lovasi Erika 
Határidő:  2015. március 30. 

 
 
 
 
3. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Javasolom, hogy az idén ne tartsunk a gyerekeknek külön farsangot, csak gyermeknap 
legyen. A gyermeknapot május 30-án, szombaton, a falunapot pedig augusztus 8-án, 
szintén szombati napon tartsuk meg. Kérdezem, hogy egyetértetek-e a javaslatommal? 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, 
2015-ben a gyermeknapot május 30-án, a falunapot augusztus 8-án 
rendezi meg az önkormányzat. 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdése, észrevétele valakinek? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a 
mai ülést 1620 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 


