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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános, rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye:  Szőci Művelődési Ház  
   Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés időpontja: 2015. augusztus 18. 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 
3. Nagy József  képviselő 
4. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika  jegyző 

 
2 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.  
 
Pósa Ferenc képviselő 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. Beiskolázási támogatás nyújtásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A Drv Zrt. 2016-2030. évi beruházási-felújítási és pótlási tervének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. A Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti (hrsz. 9/3) épületet községi 
könyvtárrá való kijelölésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
 

 
 
1. BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim a határozati javaslatot megkapták. Mivel az önkormányzat idén nem 
pályázott a nyári szociális gyermekétkeztetési támogatásra, ezért kezdeményeztem az 
előzetes megbeszélésünknek megfelelően, a beiskolázási támogatás nyújtását. Várom a 
kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
beiskolázási támogatás határozati javaslat 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 
45/2015. (VIII.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete jövedelemhatártól és 
rászorultságtól függetlenül természetbeni ellátás formájában, beiskolázási 
támogatásban részesíti a 2015/2016-os tanévre beiratkozott, Szőc 
községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott 
tartózkodó általános iskolás gyermeket. 
 
Az iskolába való beiratkozás tényét iskolalátogatási igazolás 
bemutatásával igazolni szükséges. 
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A képviselő-testület a támogatást Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány 
formájában nyújtja 22 gyermek részére, gyermekenként 10.000 Ft 
értékben. 
 
Az önkormányzat a fedezetet a 2015. évi költségvetésében a saját 
hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 
természetbeni ellátás terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beiskolázási 
támogatásról a lakosságot értesítse, és az Erzsébet-utalványt 
megrendelje. 
 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 25. 

 
 
 
2. A DRV ZRT. 2016-2030. ÉVI BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által készített gördülő fejlesztési 
tervet megkapták. Telefonon konzultáltam Horváth Zoltán projektirányítóval, mivel Halimba 
és Szőc településre vonatkozóan közös fejlesztési tervet készített a szolgáltató, mivel a 
Cseresi átemelő közös. Ennek az átemelőnek a felújítása csak Szőc településhez van 
betervezve, aminek az az oka, hogy a munkálatokat megosztani nem tudják, de az 
elvégzett felújítás költségeit már lakosságszám arányosan fogja a DRV Zrt. kiszámlázni az 
két önkormányzat részére.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.-t meghatalmazza!  
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2015. (VIII.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 12-07898-1-002-
00-01 MEKH kóddal rendelkező 48. sorszámú Halimba-Szőc közös vízmű 
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáItatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő 
fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. -t hatalmazza meg. 
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Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 2. 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Úgy gondolom, hogy a használati (bérleti/koncessziós) díj a beruházási-felújítási és pótlási 
tervben foglalt fejlesztéseket fedezni nem fogja, ezért javaslom, hogy a megküldött 
határozati javaslatot egészítsük ki azzal, hogy a képviselő-testület a fejlesztések 
kivitelezéséhez a használati díjon túl egyéb forrást biztosítani nem tud, azok költségeit 
csak a használati díj erejéig vállalja. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Gördülő Fejlesztési Terv 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 
47/2015. (VIII.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 12-07898-1-002-
00-01 MEKH kóddal rendelkező 48. sorszámú Halimba-Szőc közös vízmű 
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáItatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, azzal hogy a 
képviselő-testület a fejlesztések kivitelezéséhez a használati díjon túl 
egyéb forrást biztosítani nem tud, azok költségeit csak a használati díj 
erejéig vállalja. 
 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 2. 

 
 
 
3. A SZŐC, KOSSUTH LAJOS UTCA 14. SZÁM ALATTI (HRSZ. 9/3) ÉPÜLETET 
KÖZSÉGI KÖNYVTÁRRÁ VALÓ KIJELÖLÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének 
támogatására pályázatot lehet benyújtani. A pályázat benyújtásához szükséges, hogy a 
Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti épületet a képviselő-testület községi könyvtárrá 
jelölje ki. A továbbiakban az ingatlan-nyilvántartás adatait is ennek megfelelően fogjuk 
módosítatni. A pályázatban szerepelne ennek az épületnek a tetőfelújítása. Az árajánlatok 
bekérése folyamatban van. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti épület könyvtárrá való kijelöléséről! 
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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 
48/2015. (VIII.18.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 19-i 
hatállyal a Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti (hrsz. 9/3) épületet 
községi könyvtárrá kijelöli. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a változást a 
földhivatali ingatlan-nyilvántartásban átvezettesse. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 1. 

 
 
 
4. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő, illetve a Kossuth Lajos utcai 
járda felújítására benyújtott pályázatunk nem nyert. De az orvosi rendelő felújítását a 
továbbiakban is fontosnak tartom, és a benyújtandó új pályázatban is szerepeltetni fogom.  
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek a vegyes ügyek keretében? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a 
mai ülést 1630 órakor bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 

 


