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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. április 28. 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. Nagy József  képviselő 
3. Pósa Ferenc  képviselő 
4. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika  jegyző 
 
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi vezető-főtanácsos 
Dr. Dávid Éva Rozália háziorvos 
13 fő érdeklődő, szőci lakos 

 
 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  4 fő 
 
Az ülést vezeti:    Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Némethné Vratnik Irén 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.  
 
Farkas István alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt indokolt távolmaradását előre 
bejelentette. 
 
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. 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. A 2014. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. A 2014. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. Pályázat benyújtásának megtárgyalása falugondnoki gépjármű 
beszerzéséhez 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

6. A 2015. évi közbeszerzési terv megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

7. A vegyesbolt klímaberendezése költségei átvállalásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. A Kossuth Lajos utca 14. szám alatti épület könyvtárrá történő 
átalakításához érkezett árajánlatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9. Külterületi hulladékgyűjtő konténer áthelyezésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

10. A háziorvosi rendelési idő módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Dávid Éva Rozália háziorvos 
 

11. Vegyes ügyek 
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1. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. 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 
20/2015. (IV.28.) 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. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott 
hatáskörben az 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: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2015. (IV.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló beszámoló. 

 
Felelős:   Németh Balázs polgármester  
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 2. melléklete. 
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3. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 2014. évi költségvetési 
rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete,  

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2/2014. (II.5.) rendelet  
e jegyzőkönyv 3/1. melléklete. 

 
 
4. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 2014. évi 
zárszámadási rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
és pénzmaradvány elszámolásáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete. 

 
 
5. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA FALUGONDNOKI GÉPJÁRMŰ 
BESZERZÉSÉHEZ 
 
Németh Balázs polgármester 
A falugondnoki gépjármű pályázatot 2015. május 4. napjától lehet benyújtani. 2015. április 
17-én jelent meg az MvM rendelet, mely a megjelenését követően máris változott. A 
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pályázható autó műszaki paramétereiben történt változtatás. Az időközben, a környező 
autókereskedésektől beszerzett árajánlatok ezáltal aktualitásukat veszítették. Ezért 
dönteni sem tudunk ezekről az ajánlatokról. Minden kereskedő igyekszik az új 
elvárásoknak megfelelő árajánlatot készíteni, de ehhez idő szükséges. Valószínűleg a 
közelgő határidő miatt, még ezen a héten meg kell történnie a megfelelő árajánlatok 
beszerzésének. A pályázat nettó 8 millió forint támogatást nyújt, tehát az autó 
beszerzésénél az önkormányzatot az ÁFA összege, mely 2 160 ezer forint terheli. A 
pályázat utófinanszírozott. Nyertes pályázat esetén az önkormányzatnak az autó teljes 
vételárát több, mint 10 millió forintot ki kellene fizetnie a kereskedőnek, és csak utólag 
kapja meg a támogatást. Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete a lekötött betétek 
átcsoportosításával lehetővé teszi, hogy sikeres pályázat esetén a kiválasztott gépkocsit 
hitel nélkül megvásárolja. Az idő rövidsége miatt kérem azt, hogy bízzon meg a képviselő-
testület a pályázat benyújtásával. Folyamatosan egyeztetni fogok a képviselő-társaimmal, 
és nettó 8 millió forint feletti gépkocsit nem választok.  
 
Pósa Ferenc képviselő 
A szerviz költségeknek érdemes még utána nézni, a kiválasztás során, hisz az állandó 
kiadást fog jelenteni a jövőben az önkormányzatnak. 
 
Németh Balázs polgármester 
Az árajánlatokban többek között ezeket is vállalják a kereskedők, illetve az 5 év cascót, 
vagy épp a téli gumi garnitúrát. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy bízzon meg a 
pályázathoz szükséges intézkedések megtételére. Kérem, szavazzunk a pályázat 
benyújtásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2015. (IV.28.) határozata 

 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletével (a 
továbbiakban: Rendelet) kiírt, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatásra. 
 
A támogatási igényt a képviselő-testület a Rendelet 2. § (1) bekezdés a) 
pont aa) alpontja szerinti „új gépjármű beszerzésére már működő 
szolgáltatás kapcsán” célra nyújtja be. 
 
A szolgáltatásfejlesztés egyrészt azért szükséges, hogy a falugondnoki 
szolgáltatást az önkormányzat a jelenleginél magasabb színvonalon 
láthassa el, másrészt a szolgáltatást jelenleg ellátó gépjármű közel 12 
éves, és több mint 150 ezer km-t futott. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és 

 Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. május 13. 18:00 óra 

 
 
6. A 2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Átadnám a szót jegyző asszonynak, aki a napi rendi pont előterjesztője.  
 
Lovasi Erika jegyző 
Ahogy az a kiküldött előterjesztésben is szerepel, a 2015. évben a képviselő-testület nem 
tervez olyan építési beruházást, illetve árubeszerzést vagy szolgáltatás megrendelést, 
mely elérné a Közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt. Ezért Szőc Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évre nem készít közbeszerzési tervet, viszont 
az előírásoknak megfelelően erről a testületnek tárgyalnia kell. Amennyiben év közben 
szükségessé válik, a közbeszerzési tervet elkészítjük. 
 
 
7. A VEGYESBOLT KLÍMABERENDEZÉSE KÖLTSÉGEI ÁTVÁLLALÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Korábbi testületi ülésen is már volt szó a klímaberendezés költségeinek átvállalásáról, 
valamint a bolttal kapcsolatos problémákkal is foglalkozott a képviselő-testület. Mindezeket 
figyelembe véve, úgy gondolom, hogy azt kellene eldönteni első körben, hogy a képviselő-
testület a jövőben is a jelenlegi bérlőnek, nevezetesen az Elem-Akku Kft.-nek kívánja-e 
bérbe adni a Szőc, Kossuth Lajos utca 65. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant. 
Majd arról kell döntenünk, hogy hozzájárulunk-e a klímaberendezés költségeihez. 
Előzetesen beszéltem Eichinger Lászlóval, aki vállalná a szőci bolt üzemeltetését, 
amennyiben a képviselő-testület bérbe adja neki. A jelenlegi bérleti szerződés 7. pontja 
kimondja, hogy a szerződést bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja. A 
klímaberendezést a szerződés felmondástól függetlenül is megvásárolhatja az 
önkormányzat, a pénzügyes kolléganő kiszámolta, hogy a klíma jelenlegi értéke 147 995 
Ft. Várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Nagy József képviselő 
Én úgy gondolom, hogy nem kellene ezt a klímát az önkormányzatnak kifizetni. Bárki, aki 
ezt a helyiséget bérbe veszi, az rendelkezik akkora tőkével, hogy egy klíma beszerelése 
nem okoz neki gondot. Ha mégis inkább támogassuk őt. A boltban változás nem történt, a 
problémák továbbra is jelen vannak. Több lakos is panaszkodott nekem. 
 
Pósa Ferenc képviselő 
Javulásról én sem hallottam. A februári testületi ülésen itt volt az üzletvezető, aki 
megígérte a változást, azóta sem történt semmi.  
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Nagy Gábor szőci lakos 
A bolt épületét és a környékét is fel kellene újítani. A jelenlegi bérlő nemtörődömsége 
látszik az épületen. 
 
Nagy József képviselő 
Az utolsó felújításokat még az önkormányzat végezte el. 
 
Németh Balázs polgármester 
Amennyiben most úgy dönt a képviselő-testület, hogy a bérleti szerződést felbontja, akkor 
a jelenlegi szerződés a 3 hónapos felmondási idővel 2015. július 31. napjával szűnhetne 
meg. 
 
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
Pénzügyileg véleményem szerint jobban jár az önkormányzat, ha megváltja a klímát és 
ezzel egyidejűleg a bérleti díj havi összegét megemeli 2 000 Ft-tal, ami a berendezés évi 
értékcsökkenése. Ezzel az emeléssel megtérül az az összeg, amit most a klímára költünk, 
és az önkormányzat tulajdonába kerül. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Szőc, Kossuth Lajos 
utca 65. szám alatti ingatlan bérbe adásáról szóló bérleti szerződés felmondásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2015. (IV.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. június 1-jén az 
Elem-Akku Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8400 Ajka, Újélet u. 10/B. 
fsz. 2., képviselője: Máthé Zoltán) a Szőc, Kossuth L. u. 65. szám alatt lévő 
ingatlan bérbe adásáról szóló bérleti szerződést 3 hónapos felmondási 
idővel felmondja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a bérlőt 
értesítse, a szerződés megszűnését követően a bérleti szerződés 6. pontja 
szerint a bérlővel számoljon el, és a bérleti szerződés 14. pontja szerint a 
bérlőtől az épületet vegye át. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő:  A bérlő értesítésére: 2015. április 30. 
 Az épület átvételére: a határozat kézhezvételét követő 3 hónap 
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8. A KOSSUTH LAJOS UTCA 14. SZÁM ALATTI ÉPÜLET KÖNYVTÁRRÁ TÖRTÉNŐ 
ÁTALAKÍTÁSÁHOZ ÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A legutóbbi testületi ülésen elhangozott, hogy árajánlatokat fogok bekérni a volt kocsma 
épületének átalakításához. Erre azért lenne szükség, mert a könyvtárat elköltöztetnénk a 
kocsma épületének nagyobbik helyiségébe, a kisebbik részébe gondolnánk a posta 
helyiséget áthelyezni, az közös hivatal ügyintézője pedig leköltözhetne a jelenlegi 
postaként üzemelő helyiségbe. Ezzel megoldódna az akadálymentesítés problémája, 
melyet mindenképpen nekünk meg kell oldani, ahhoz, hogy a könyvtár üzemelhessen. 
Előzőleg kértem árajánlatokat lépcső-lift beszerelésére, de annak a költségét az 
önkormányzat nem tudja vállalni. A kocsma épületében a mellékhelyiségek 
akadálymentesítését kell csak megoldani, az épület egyéb helyiségei megfelelőek. Nyilván 
ahhoz, hogy könyvtárt tudjunk üzemeltetni szükséges az épületet ki kell festeni, a fűtést 
korszerűsíteni, valamint a raktár helyiség, illetve a dobogó alatti rész hidegburkolását is 
meg kell oldani. A jelenlegi kazánt ki kell cserélni, zárt égésterű kazánt kell vásárolni. 
Mindkét beruházásra kértem árajánlatokat. Festésre 2 árajánlatot kértem Holczer Attila és 
Bakos Márton vállalkozóktól. Holczer Attila árajánlata (festés, burkolás, munkadíj) 630 000 
Ft. Bakos Márton ajánlata 1 177 290 Ft. A két árajánlat teljesen nem összehasonlítható, 
hisz a kivitelezést mindketten másképp oldanák meg, Bakos Márton gipszkartonozást 
épített be az árajánlatába, Holczer Attila viszont csak glettelést. A gázkazán cseréjére 3 
árajánlatot kértem. A Szollár és Janzsó Épületgépészeti Kft. ajánlata bruttó 914 305 Ft, 
Szijártó Jenő gázszerelő bruttó 788 035 Ft, Jalkóczi Imre vállalkozó 414 120 Ft. 
Árajánlatot kértem még 3 beltéri ajtóra is, melyre a VEMI-2003 Kft. 99 930 Ft-os ajánlatot 
adott. Ha a legolcsóbb ajánlatokkal számolok ezek összege megközelíti azt az összeget, 
amit Szőc Község Önkormányzata könyvtár támogatás címén az idén kap. A támogatás 
összege 1 200 000 Ft. A beruházás költsége 1 144 050 Ft. További költségként jelentkezik 
a világítás korszerűsítése, melyre még nem kértem árajánlatot, valamint az érintésvédelmi 
felülvizsgálat elkészítése. Ezen felül úgy gondolom, hogy a vagyonbiztonság 
szempontjából szükséges egy riasztóberendezés beszereltetése. Erre szintén kérni fogok 
majd árajánlatot. Amiről most döntenünk kellene az az, hogy a rendelkezésünkre álló 
árajánlatok közül melyiket fogadja el a képviselő-testület. Javaslom, hogy mindegyik 
esetben az olcsóbb árajánlatot fogadjuk el. Festésnél Holczer Attila, gázkazán cserénél 
Jalkóczi Imre, illetve az ajtók esetében a VEMI 2003 Kft. árajánlatát fogadja el a testület. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
A vizesblokkok rendben vannak?  
 
Németh Balázs polgármester 
Rendben vannak, korábban fel lett újítva. Nem csak az akadálymentesítés miatt 
szeretném a könyvtárat átköltöztetni a kocsma épületébe, hisz arra 2018. december 31-ig 
ad határidőt a jogszabály, hanem az éves könyvtár támogatást, melyet az önkormányzat 
kap úgy gondolom, hogy arra az épületre hatékonyabban lehet elkölteni, mint a jelenlegi 
helyiségre.  
 
Nagy József képviselő 
Az épület állag óvása is fontos szempont, ezzel megoldható. 
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Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a legolcsóbb árajánlatok 
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 
24/2015. (IV.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szőc, Kossuth Lajos 
utca 14. szám alatti épület könyvtárrá történő átalakításához érkezett 
árajánlatok közül a festési és felújítási munkálatok elvégzésére Holczer 
Attila (8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 7.) vállalkozó árajánlatát fogadja el 
bruttó 630 000 Ft összegben, a fűtéskorszerűsítési munkálatok 
elvégzésére Jalkóczi Imre vállalkozó árajánlatát fogadja el bruttó 414 120 
Ft összegben, a 3 db beltéri ajtó beszerzésére a VEMI-2003 Kft. (8300 
Tapolca, Gyulakeszi u. 585/18 hrsz.) árajánlatát fogadja el bruttó 99 930 Ft 
összegben. 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Képviselő-testület döntéséről Holczer Attilát, Jalkóczi Imrét és a 
VEMI-2003 Kft.-t megkeresni szíveskedjék, és intézkedjen a festési és 
felújítási, a fűtéskorszerűsítési munkálatok, valamint az ajtók beszerzését 
illetően. 
 
Az önkormányzat a fedezetet a 2015. évi költségvetésében a települési 
önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok 
támogatás előirányzata terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester  
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
9. KÜLTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNER ÁTHELYEZÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Ez a téma azért került napirendre, mert a közelmúltban a Szőlőhegyben élő egyik lakós az 
AVAR Ajka Kft.-nél igényelni szerette volna a szemétszállítást. A szolgáltató tájékoztatta 
az ügyfelet, hogy külterületi ingatlan lévén egy közös konténer van a hegy bejáratánál, az 
ingatlan elől külön nem szállítják el a hulladékot. Probléma továbbá, hogy télen még a 
jelenleg kint lévő konténerért sem tud a szemétszállító gépkocsi a helyszínre menni. A 
helyszíni bejárás során az AVAR Ajka Kft. több megoldást is javasoltak a problémára. Az 
egyik, talán a legjobb, ami már több településen is működik, hogy a szolgáltató az 
önkormányzatnak átadna megfelelő számú 60 literes hulladékgyűjtő speciális zsákot, 
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melyet a lakosság megvásárolhat 250 Ft-os egységáron. Ezeknek a zsákoknak kellene 
egy megfelelő lerakó helyet biztosítani. Megoldás lehetne véleményem szerint az, hogy az 
önkormányzat továbbra is bérli az AVAR Ajka Kft.-től az 1100 literes konténert, melyet 
elhelyezünk az önkormányzati hivatal udvarán, lezárjuk, és amikor hulladékot szeretne 
valaki belehelyezni kinyitjuk.  
 
Nagy József képviselő 
Szerintem is biztosítani kell a hegyben lakóknak a szemétszállítást. 
 
Németh Balázs polgármester 
Még egy helyszínt tudok elképzelni ennek a konténernek. A jelenlegi szeletív 
hulladékgyűjtő szigeten is van hely, mivel a ruhagyűjtő konténert elszállították. Ott tudnám 
még elképzelni, szintén zárható megoldással. Ki kellene jelölni egy időszakot, amikor a 
konténer nyitva lenne, hogy a Szőlőhegyen élők belerakhassák a kommunális 
hulladékukat. Felkérem Pósa Ferenc képviselő urat, mit érintetett, hogy a hegyben élők 
véleményét is kérdezze meg a szemétszállítással kapcsolatban és ezután fogjuk kijelölni a 
helyet és meghatározni az időszakot a hulladék elhelyezésre. Majd döntésünkről 
tájékoztatom az AVAR Ajka Kft.-t. Remélem működni fog ez a zsákos rendszer, melyet 
bárki megvásárolhat, és kitehet a saját hulladékgyűjtő edényzete mellé. 
 
 
10. A HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Dr. Dávid Éva Rozália háziorvos azzal a kéréssel kereste meg a képviselő-testületet, hogy 
Szőc településen a háziorvosi rendelés rendelési idejének módosításához járuljon hozzá. 
 
Dr. Dávid Éva Rozália háziorvos 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket! Azért fordultam a képviselő-testülethez, mert ez 
idáig minden héten csütörtökön 8-10 óra között rendeltem Szőcön. Ezt a rendelési időt 
szeretném módosítani úgy, hogy továbbra is csütörtökönként, de délelőtt helyett délután 
14-16 óra között. Azért kérem a módosítást, mert háziorvosként két idősek otthonában is 
rendelek, Szőcön és Devecserben. A két otthonban összesen 12-15 órát rendelek hetente. 
A szőci idős otthonban hétfőn és pénteken van rendelési idő. Az otthon vezetőjének, 
valamint a főnővérnek is az a meglátása, hogy az otthonban lakók biztonságosabb 
ellátása érdekében a hétfői és csütörtöki rendelés lenne a legjobb megoldás. Hosszú 
évekig így rendeltem, az elmúlt időszakban változott meg a rendelési időm az otthonban, 
de mára bebizonyosodott, hogy a korábbi gyakorlat volt a megfelelőbb, a biztonságosabb. 
Ezért szeretném kérni a képviselő-testület hozzájárulását a rendelési idő módosításához. 
Úgy gondolom, hogy a csütörtök délutáni rendelés nem fogja a település lakóit 
hátrányosan érinteni, hisz az is el tud jönni a rendelésre, aki délelőtt dolgozik. A rendelési 
idő természetesen nem most változik azonnal, ennek hosszabb folyamata van.  
 
Németh Balázs polgármester 
Köszönöm a doktornőnek a tájékoztatását! Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a háziorvosi rendelési idő 
módosításáról és egy új feladat-ellátási szerződés megkötéséről! 
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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 
25/2015. (IV.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1590/2012. számú, a 
Visco-Tex Kft.-vel (8452 Halimba, Ady E. u. 15., képviseli: dr. Dávid Éva 
Rozália háziorvos) megkötött, a területi ellátást biztosító háziorvosi 
tevékenységről szóló feladat-ellátási szerződést hatályon kívül helyezi.  
 
A képviselő-testület a területi ellátást biztosító háziorvosi tevékenységre 
új feladat-ellátási szerződést köt dr. Dávid Éva Rozália háziorvossal, mely  
szerződés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve jóváhagyását 
követően lép hatályba. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester  
Határidő:  2015. május 31. 

 
A feladat-ellátási szerződés tervezet e jegyzőkönyv 6. melléklete. 

 
 
11. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézethez pályázatot nyújtottunk be Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek 
közösség építő programsorozatainak támogatására. Ezt a pályázatot én elkészítettem, 
melyre 90 %-os támogatás van, 10 % önerőt kell biztosítani. 36 865 Ft önrész vállalásával 
331 765 Ft támogatásra pályáztunk, így a pályázat teljes költsége 368 630 Ft. A helyi 15 
és 22 év közötti fiatalokat vettük célba. 4 hetes programsorozatot terveztem, a programok 
szombatonként lennének. Az első alkalommal a Kútvölgybe, a többi alkalommal vidéken 
lennének a programok. A nagyvázsonyi a Kinizsi vár, balatoni fürdőzés, balatonedericsi 
Afrika Múzeum látogatás szerepel a programok között, belépőkkel, ebéddel együtt. 
Továbbá két sátor megvásárlását is beterveztem, amiket a jövőben több helyi 
rendezvényünkön hasznosítani tudnánk. 
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