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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. szeptember 29. 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 ügyintéző 
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 
3 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 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 29-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

2

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 Szőc Község Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak 

2015. I. félévi alakulásáról 
 Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 

 
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Beszámoló a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I félévi költségvetése 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosítása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

7. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9. A Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti ingatlan közösségi színtérré 
történő kijelölésének megtárgyalása  
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
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10. Pályázat benyújtásának megtárgyalása rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatatásra 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

11. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. BESZÁMOLÓ SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEINEK ÉS 
KIADÁSAINAK 2015. I. FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim az írásos előterjesztést megkapták. Az önkormányzatnak a 2015. évi 
módosított bevételi és kiadási főösszege összevontan 39 670 000 Ft, amely a 
bevételeknél 49,21 %-ban, a kiadásoknál 44,76 %-ban teljesült. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az 
önkormányzat 2015. I. félévi beszámolójának 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 
52/2015. (IX.29.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

19.521 e Ft bevételi és 
17.757 e Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Szőc Község Önkormányzata 2015. I. félévi 
költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
A beszámoló a jegyzőkönyv 1. melléklete 

 
 
 
 
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést, várom a kérdéseket, észrevételeket.  
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendeletének előterjesztés szerinti módosításáról! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 

1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt 1/2015. (II.19.) rendelet e jegyzőkönyv 2/1. melléklete. 

 
 
3. BESZÁMOLÓ A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. I FÉLÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztést megkapták. A Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetése a székhely Nyirád Község Önkormányzata költségvetésének részét 
képezi. A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez az eredeti előirányzathoz 
képest többlet hozzájárulást önkormányzatunknak nem kell fizetnie. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 
gazdálkodásról szóló I. félévi beszámolójának 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 
53/2015. (IX.29.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

21.091 e Ft bevételi és 
19.799 e Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. 
félévi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 3. melléklete 
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4. A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
MÓDOSÍTÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének az előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2015. (IX.29.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

39.971 e Ft bevételi és 
39.971 e Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
 
5. 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 
55/2015. (IX.29.) határozata 

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

A beszámoló e jegyzőkönyv 5. melléklete. 
 
 
 
6. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN 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 
56/2015. (IX.29.) 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 6. melléklete. 
 
 
 
7. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A SZOCIÁLIS CÉLÚ 
TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSRA 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Javaslom, hogy 1 
m3/ellátott, azaz 22 m3 szociális célú tűzifa mennyiséget igényeljen az önkormányzat. A 
Bakonyerdő Zrt. Monostorapáti Erdészettel előzetesen beszéltem, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan, amennyiben a pályázaton nyer az önkormányzat az idei évben is tőlük 
vásárolnánk a tűzifát. A szállítást a tavalyi vállalkozó idén is 2 000 Ft + ÁFA/m3 áron 
vállalná.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a pályázat előterjesztés szerinti benyújtásáról! 
 
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 
57/2015. (IX.29.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. A 
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti „a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatása” című pályázatra. 
 
A képviselő-testület a pályázatát 22 m3 kemény lombos fafajta 
mennyiségre nyújtja be. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 22 m3 
szociális célú tűzifa vásárlásához 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
támogatás igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar 
Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
 Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. szeptember 30. (elektronikusan) 
 2015. október 1. (papíralapon) 

 
 
8. NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALOMMENTES ELHELYEZÉSÉRE 
VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést, melyben csak a dátumok változtak 
az előzőleg kiírt felhíváshoz képest. Az ismételt felhívásra azért van szükség, mert a 
29/2015. (V.26.) és a 38/2015 (VI.25.) határozatunk szerint meghirdetett felhívásra 
egyetlen pályázat sem érkezett. A tértivevények tanúsága szerint a felhívást mind az öt 
vállalkozás képviselője átvette. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Az Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi referensével személyesen beszéltem 
erről a témáról is. Sajnos még ő sem tudott választ adni arra a kérdése, hogy mi a teendő 
abban az esetben, ha a jövőben sem tudunk szerződést kötni egyetlen vállalkozóval sem. 
Nem csak Szőc településen van jelen ez a probléma, igyekeznek mielőbb megoldást 
találni.  
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Nagy József képviselő 
A minimálbérből élőket, hogyan képzelik arra kötelezni, hogy igénybe vegyenek egy ilyen 
szolgáltatást? Miből fogják tudni kifizetni? 
 
Lovasi Erika jegyző 
Amennyiben a lakos nem tudja számlával igazolni, hogy az összegyűjtött szennyvizet 
elszállíttatta, talajterhelési díjat köteles fizetni, melynek mértéke 1 200 Ft/m3 szorozva a 
területérzékenységi mutatóval.  
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a további kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó pályázati felhívás 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 
58/2015. (IX.29.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek 
nyilvánítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozóan a 38/2015. (VI.25.) határozata szerint meghirdetett pályázatot, 
mert a felhívásra egyetlen pályázat sem érkezett. 
 
A képviselő-testület ismételten pályázati felhívást tesz közzé a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás 
elvégzésére történő kiválasztásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a 
következő vállalkozóknak küldje meg, valamint a község honlapján tegye 
közzé: 

 
1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 
5. Temesvári Zoltán 8460 Devecser, Arany J. u. 18. 
 

Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. október 1. 
 

A pályázati kiírása e jegyzőkönyv 7. melléklete. 
 
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 29-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

9

9. A SZŐC, KOSSUTH LAJOS UTCA 14. SZÁM ALATTI INGATLAN KÖZÖSSÉGI 
SZÍNTÉRRÉ TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim az előterjesztést megkapták. A könyvtár új épülete hamarosan elkészül, 
és az önkormányzat épületének tetőteréből átköltözik a Szőc, Kossuth Lajos utca 14. 
szám alá. Ahhoz, hogy az új épület további fejlesztését pályázati pénzből is tudjuk 
finanszírozni, például a közművelődési érdekeltség növelő pályázat keretében, szükséges, 
hogy közösségi színtérré jelöljük ki az ingatlant.  
Várom a további kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti ingatlan közösségi 
színtérré történő jelölésének 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 
59/2015. (IX.29.) határozata 

 
Szőc község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színtér 
kijelöléséről szóló, a 13/2014. (III.20.) határozatát módosítja, és a 
módosításokkal egységes szerkezetben, a következők szerint fogadja el: 
 
1. A képviselő-testület a közművelődés céljait szolgáló közösségi 
színtérnek kijelöli 
 
a) az Önkormányzat tulajdonát képező, 149 hrsz.-on elhelyezkedő 
Művelődési Ház épületének földszintjét - többcélú intézmény, tetőtér 
beépítésű épület, alapterülete: 226 m2, cím: 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41., 
 
b) a tetőtér részből 40 m2 alapterületet, valamint 
 
c) az önkormányzat tulajdonát képező, 9/3 hrsz.-on elhelyezkedő könyvtár 
épületet, melynek alapterülete 85 m2, cím: 8452, Szőc, Kossuth Lajos u. 
14. 
 
2. A Művelődési Ház kijelölt területén helyezkedik el a  
a) színpad 
b) 250 fő befogadására alkalmas két közösségi terem, amelyek szükség 
esetén egybenyithatók, 
c) egy öltöző, tároló helyiség 
d) WC, kézmosó és közlekedők. 
 
3. A képviselő-testület a Művelődési Ház működését a 082044 és 082091 
kormányzati funkciók előirányzatából biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. október 13., ill. folyamatos 
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10. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA RENDKÍVÜLI 
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATATÁSRA 
 
Németh Balázs polgármester 
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a települési 
önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására. 2015. áprilisában már 
benyújtottunk egy pályázatot, melyen az igényelt támogatás összege 539 965 Ft volt. 
366 887 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a egyrészt az igazgatási 
feladatok, másrészt a gyermekétkeztetési feladatok ellátásának költségeire fordítottunk. 
A pályázati kiírást áttekintve megállapítottuk, hogy önkormányzatunk 519 984 Ft 
támogatásra nyújthat be igényt ismét. A pályázat benyújtásának határideje 2015. 
szeptember 30. Javasolom képviselőtársaimnak a pályázat benyújtását az előterjesztés 
szerint. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 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 
60/2015. (IX.29.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett 
pályázatra, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti, „a 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatatására”. 
 
A pályázat célja a pályázati kiírás 1. b) pontja szerinti cél:  
 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása a települési önkormányzatok működőképességének 
megőrzésére vagy egyéb, a feladatait ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárítására szolgál. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedések megtételével. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
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11. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy önkormányzatunk 2015. október 9-én 16 órakor tartja 
az idősek napi rendezvényét, melyre mindenkit szeretettel várunk. Az új falugondnoki autó 
2015. október 12. vehetjük át Győrben a márkakereskedésben. 2015. október 13-án egy 
nagyobb rendezvény keretein beül kerül átadásra a falugondnoki autó, valamint a könyvtár 
új épülete.  
 
Preininger Péterné szőci lakos 
Az utóbbi időben többször tapasztaltam, hogy a temető nagy kapuja nyitva van. Mi ennek 
az oka? A hullaszállítók miatt van mindig nyitva? 
 
Németh Balázs polgármester 
Valószínűleg igen. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
Érdekelne, hogy a szőci hegyben lakók igénybe veszik a szemetes zsákokat? 
 
Németh Balázs polgármester 
Szerintem bevált a dolog, az ott lakók igénybe veszik, de a szemetelés továbbra is jelen 
van a település környékén. 
 
Nagy József képviselő 
Szőci lakosok is igénybe veszik. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
Két közkút üzemel a településen, nem lehetne megszűntetni, mivel a számlát az 
önkormányzat fizeti, a vizet viszont mindenki viszi. 
 
Németh Balázs polgármester 
A vízdíj számlák tanulsága szerint is sok víz fogyott a közkutakból. Az egyik kútnál már 
tettünk lépéseket a vízfogyasztás visszaszorítása érdekében. A víznyomást szabályoztuk 
és így kisebb lett a nyomás. Az egész kutat megszűntetni költséges lenne. Talán olyan 
megoldást kellene alkalmaznunk, mint Zalahalápon, ahol a le van csavarozva a nyomókar. 
 
Nagy József képviselő 
A kutat szerintem meg kell tartani, már csak azért is, mert nyáron az önkormányzat is 
onnan veszi a vizet a locsoláshoz.  
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek a vegyes ügyek keretében? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a 
mai ülést 1635 órakor bezárom. 
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Kmf. 
 
 


