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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. november 19. 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. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika  jegyző 

 
2 fő érdeklődő szőci lakos 

 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma: 3 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 3 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Farkas István alpolgármester és Pósa Ferenc képviselő 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. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásának, valamint 
a házi segítségnyújtás biztosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeinek megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4.  A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

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

6. Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

7. A Peugeot Expert diesel típusú, 9 személyes falugondnoki gépjármű 
értékesítésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. Mikulásra és karácsonyra ajándékcsomagok vásárlásának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9. A polgármester idegen-nyelvtudási pótlékának megállapításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
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10. A körzeti nővér útiköltség hozzájárulásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

11. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KÖRZETHATÁRÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. (A polgármester felolvasta az 
előterjesztést.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár 
tervezet 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 
62/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban 
Szőc településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatár-tervezettel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai 
úton és elektronikus formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Oktatási és Hatósági Osztályának küldje meg. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. november 30. 
 

A körzethatár-tervezet e jegyzőkönyv 1. melléklete. 
 
 
 
2. A CSALÁDSEGÍTÉS ÉS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 
INTEGRÁLÁSÁNAK, VALAMINT A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az elmúlt ülésen Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2015. (X.28.) 
határozatával kifejezte azon szándékát, hogy a 2016. január 1. napjától megállapodást köt 
a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, és a házi segítésnyújtás feladatainak közös 
ellátására Nyirád Község Önkormányzatával. Valamint kifejezte azon szándékát is, hogy 
2015. december 31. napjával a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása érdekében 
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létrehozott Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból (8400 Ajka, Szabadság tér 
12.) kiválik. Az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2015. évi CXXXIII. törvény értelmében a családsegítés vonatkozásában csak 
gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – 
működhet 2016. január 1-jétől települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, 
melynek biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Közös önkormányzati hivatal esetén 
a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó 
valamennyi településen. Tehát Szőc község vonatkozásában a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatait Nyirád Község Önkormányzata által fenntartott Szociális Segítő 
Központ látja el. Azért, hogy a házi segítségnyújtás is biztosítva legyen Szőc Község 
Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt Nyirád Község Önkormányzatával 2016. 
január 1. napjától. A feladat-ellátási szerződés tervezete elkészült, melyet minden 
képviselőtársam megkapott. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a feladat-ellátási szerződés előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
Németh Balázs polgármester 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 31. 
napjával kiválik a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból 
(8400 Ajka, Szabadság tér 12.), melyhez a szociális és gyermekjóléti 
feladatok ellátása érdekében csatlakozott. 
 
Szőc község közigazgatási területén 2016. január 1. napjától – az egyes 
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. 
évi CXXXIII. törvény 8. § (6) bekezdésében és 10. §-ában foglaltak szerint – 
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Nyirád Község 
Önkormányzata látja el, az általa fenntartott Szociális Segítő Központon 
keresztül. 
 
Szőc Község Önkormányzata 2016. január 1. napjától feladat-ellátási 
szerződést köt a házi segítésnyújtás feladatainak ellátására Nyirád Község 
Önkormányzatával, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 
szerződés aláírására, mely e határozat melléklete. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. november 30. 
 

A feladat-ellátási szerződés e jegyzőkönyv 2. melléklete. 
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3. A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim az írásos előterjesztést megkapták. 2015. november 24-én kedden 
osztjuk ki a tűzifát az arra jogosultak részére. A családok jövedelmi viszonyait rangsorolva 
22 család fog egy-egy köbméter tűzifát kapni. Az előterjesztés szerint a döntést én 
hoznám meg, mely objektív tények, az egy főre jutó jövedelem alapján történne. Várom a 
kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
szociális célú tűzifa támogatás költségeinek biztosításáról az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatása jogcímen benyújtott igény alapján 22 erdei m3 keménylombos 
tűzifa vásárlásához 391 160 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült.  
 
A vissza nem térítendő támogatás (391 160 Ft) és a szociális célú tűzifa 
értékének (419 100 Ft) különbözetét 27 940 Ft-ot, valamint a szállítás 
költségét (bruttó 1 905 Ft/m3), összesen 41 910 Ft, mindösszesen 69 850 
Ft-ot, mint önerőt a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, a természetben nyújtott lakhatási támogatás kiadásai 
terhére biztosítja. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2016. február 16. 

 
Németh Balázs polgármester 
Kérem képviselőtársaimat, szavazzunk a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 
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 
10/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete 

szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete. 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 19-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

6

 
 
4. A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim az előterjesztést megkapták. Várom a kérdéseket, észrevételeket! 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs!  
Kérem, szavazzunk a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 9/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt 9/2014. (IX.24.) rendelet e jegyzőkönyv 4/1. melléklete. 

 
 
 
 
 
5. NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALOMMENTES ELHELYEZÉSÉRE 
VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Mint ismeretes az önkormányzat a 58/2015. (IX.29.) határozatával ismételten pályázatot írt 
ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására. A pályázatok 
benyújtásának határideje 2015. október 19. volt. A rendelkezése álló idő alatt 1 pályázat 
érkezett, melyet Kustos Gábor sümegi vállalkozó nyújtott be. A vállalkozó 26 000 Ft 
+ÁFA/10m3 alapdíjon vállalja a szolgáltatás ellátását, valamint 750 Ft+ÁFA/m3 a befogadó 
telep ártalmatlanítási díja. Így összességében a lakosságnak bruttó 4 254,5 Ft-jába kerül 1 
m3 háztartási szennyvíz elszállítatása.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy az önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátására Kustos Gábor vállalkozóval kössön szerződést! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására, 2015. 
december 1-jétől 2018. november 30-ig tartó időtartamra Kustos Gábor 
(8330 Sümeg, Építők útja 1.) vállalkozóval köt szerződést. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a 
közszolgáltatási szerződést aláírja. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. december 1. 

 
A közszolgáltatási szerződés e jegyzőkönyv 5. melléklete. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem képviselőtársaimat, szavazzunk a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 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 
12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 6. melléklete. 

 
 
 
6. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim az új gépjármű üzemeltetési szabályzat tervezetét megkapták. Azért van 
szükség új szabályzatra, mert mint tudjátok pályázaton új falugondnoki autót nyertünk, egy 
Opel Vivarot. Az új gépjármű más paraméterekkel rendelkezik, mint az előző, ezért a 
szabályzatban már ezek szerepelnek. Valamint szükség volt a szabályzat egyes 
pontjainak a pontosítására, átdolgozására. A szabályzat III. pontja rendelkezik az 
üzemanyag-felhasználásáról és az elszámolás módjáról, ezen fejezet 6. pontja pedig a 
túlfogyasztásról. Azt tudni kell, mivel új az autó, ezért, ahogy azt a kereskedésben is 
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elmondták az első 5 000 km-en több üzemanyagot fog fogyasztani, mint amennyi az 
alapnormája lenne. Ezért ezt a túlfogyasztást nem lehet a járművezetőnek felróni, ezt az 
önkormányzatnak tudomásul kell vennie. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a gépjármű üzemeltetési 
szabályzat 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 
66/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 1-jei 
hatállyal elfogadja a Szőc Község Önkormányzata tulajdonában, a 
Falugondnoki Szolgálat üzemeltetésében lévő Opel Vivaro típusú, 9 
személyes gépjármű használatáról szóló gépjármű üzemeltetési 
szabályzatot. 
 
A képviselő-testület a 74/2014. (XII.11.) határozatával elfogadott gépjármű 
üzemeltetetési szabályzatot 2015. november 30. napjával hatályon kívül 
helyezi. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
A gépjármű üzemeltetési szabályzat e jegyzőkönyv 7. melléklete. 

 
 
 
7. A PEUGEOT EXPERT DIESEL TÍPUSÚ, 9 SZEMÉLYES FALUGONDNOKI 
GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Teljeskörű értékelés készült az autóról, melyet képviselőtársaim megkaptak. Az értékelés 
bruttó 967 000 Ft eladási árat állapított meg. Mivel kettő autót fenntartani nem gazdasásos 
az önkormányzat számára, ezért javaslom a Peugeot Expert típusú gépjármű 960 000 Ft-
os irányáron való értékesítését. A hirdetést gondoltam feladni a használtauto.hu 
weboldalon, a Szuperinfo hirdetési újságban, valamint Nyirád és Halimba községek 
hirdetőtábláján elhelyezni. 
 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete eladásra hirdeti meg a 
tulajdonában lévő tehermentes Peugeot Expert típusú, 9 személyes 
gépjárművet 960 000 Ft irányáron. 
 
A felhívást a www.hasznaltauto.hu honlapon, Szuperinfo hirdetési 
újságban egyszer, valamint a nyirádi és halimbai hirdetőtáblákon jelenteti 
meg. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
8. MIKULÁSRA ÉS KARÁCSONYRA AJÁNDÉKCSOMAGOK VÁSÁRLÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁS 
 
Németh Balázs polgármester 
Az előző évekhez hasonlóan idén is szeretném ha Mikulásra és karácsonyra csomagokat 
osztanánk szét a település lakóinak. Úgy gondoltam, hogy a 0-14 éves szőci gyermekek, 
52 fő Mikulásra kapnának csomagot 600 Ft-os egységáron. A 60 év felettiek, 51 fő 
karácsonyra 1 000 Ft, valamint az idősek otthonában élők, 165 fő 500 Ft értékben. A 
csomagok értéke összesen 164 700 Ft.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem 
szavazzunk a Mikulás- és karácsonyi csomagok megvásárlásáról aszerint, hogy a 
Mikuláscsomag 600 Ft, a karácsonyi csomag 1 000 Ft, az idősek otthonában élők részére 
500 Ft egységáron kerülnek beszerzésre. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60 év feletti szőci 
lakosok és a szőci idősek otthonában élő lakosok részére karácsonyi 
ajándékcsomagot, a szőci 14 év alatti gyermekek részére 
Mikuláscsomagot vásárol, melyek költsége a következő: 
 
60 év feletti idősek részére ajándékcsomag: 51 fő x 1 000 Ft = 51 000 Ft 
Az otthonban élők részére ajándékcsomag: 165 fő x 500 Ft = 82 500 Ft 
14 év alatti gyermekek részére Mikuláscsomag: 52 fő x 600 Ft = 31 200 Ft 
Összesen: 164 700 Ft 
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 19-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

10 

A képviselő-testület a csomagok árának fedezetét az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 
terhére biztosítja. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. december 23. 

 
 
 
9. A POLGÁRMESTER IDEGEN-NYELVTUDÁSI PÓTLÉKÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Előzetes annyit mondanék, hogy 2015. júliusában sikeres angol középfokú szóbeli 
nyelvvizsgát tettem. Bizonyos nyelvek tekintetében, mint például az angol a jogszabályok 
alapján alanyi jogon jár a nyelvpótlék. Átadom a szót Lovasi Erika jegyzőasszonynak és 
egyben személyes érintettségemre tekintettel kérem a képviselő-testület tagjait, hogy ne 
zárjanak ki az idegen-nyelvtudási pótlékomnak a megállapítására vonatkozó döntésből.  
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy Németh Balázs polgármestert nem zárja ki a képviselő-
testület az idegen-nyelvtudási pótlékának megállapítására vonatkozó döntésből.  
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Németh Balázs polgármestert a polgármester idegen-
nyelvtudási pótlékának megállapítására vonatkozó döntésből. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Lovasi Erika jegyző 
A polgármester havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes 
államtitkár illetménye összegének a település lakosságszáma szerinti százalékos 
mértékével. Ezt a polgármester úr részére már az alakuló ülésen meg kellett állapítani ez 
149 600 Ft. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek vannak olyan rendelkezései, 
amelyeket a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is megfelelően alkalmazni kell. 
Ilyen rendelkezés többek között a idegen-nyelvtudási pótlék. A polgármester úrnak 
középfokú, szóbeli nyelvvizsgája van angol nyelvből. Azt mondja ebben az esetben a 
törvény, hogy az idegen-nyelvtudási pótlék a köztisztviselői illetményalap 30 %-a. Az 
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illetményalap 38 650 Ft, annak a 30 %-a 11 595 Ft, melyet külön kell megállapítani a 
polgármester részére. A költségtérítésnek az idegen-nyelvtudási pótlék nem része. A 
költségtérítés a polgármester illetményének 15 %-a, mely változatlan marad. Az idegen-
nyelvtudási pótlékot a bizonyítvány megszerzésének időpontjától kell megállapítani, mely 
2015. július 29. napja.  
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a kérdéseket, észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs! Kérem, 
szavazzunk a polgármester idegen-nyelvtudási pótlékának a törvényi előírások szerinti 
megállapításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2) és (4) 
bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/L.§ és a 141.§-a alapján 2015. július 29. napjától Németh 
Balázs polgármester  
 
illetményét 149 600 Ft/hó 
idegennyelv-tudási pótlék 11 595 Ft/hó 
összesen 161 195 Ft/hó 
 
költségátalányát 22 440 Ft/hó 
 
összegben állapítja meg.  
 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

 
 
 
10. A KÖRZETI NŐVÉR ÚTIKÖLTSÉG HOZZÁJÁRULÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Dr. Dávid Éva háziorvos 2012-ben nyújtott be kérelmet, amelyben a körzeti nővér 
útiköltségének finanszírozásához kérte az önkormányzat segítségét. Akkor a képviselő-
testület 7 560 Ft éves támogatást állapított meg. Erre az évre vonatkozóan nincs a 
képviselő-testületnek döntése arról, hogy mekkora összegű támogatással járul hozzá a 
körzeti nővér útiköltségeinek fedezéséhez. Javaslom, hogy 2015. évben is legyen a 
támogatás összege 7 560 Ft, valamint azt, hogy a továbbiakban határozatlan ideig legyen 
minden évben ez az összegű támogatás kifizetve a körzeti nővér részére. Várom a 
kérdéseket, észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk 
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az évi 7 560 Ft összegű útiköltség hozzájárulás megállapításáról határozatlan ideig a 
körzeti nővér részére. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évtől Vajai 
Tamásné körzeti nővér útiköltségéhez Halimba - Szőc - Halimba útvonalon 
egyösszegű támogatással járul hozzá. 
 
A hozzájárulás összege 7 560 Ft/év, melynek fedezetét a képviselő-testület 
a 2015. évi költségvetésébe betervezi. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a támogatás összegét 
határozatlan ideig az adott év költségvetésébe betervezze. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. december 1. 

 
 
 
11. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Az újonnan vásárolt Opel Vivaro gépkocsi tisztántartása és állagmegóvásának érdekében 
úgy gondolom szükség van arra, hogy az önkormányzat vásároljon jó minőségű strapabíró 
anyagból üléshuzatot a vezető üléshez, a 2 személyes üléspadhoz, a 2. és 3. sori 
üléspadhoz, valamint gumiszőnyeget mindhárom üléssorhoz. Több kereskedőt is 
megkerestem, a legkedvezőbb ajánlatot az üléshuzatokra az ajkai Start Autósbolttól 
57 100 Ft, a gumiszőnyegekre az Opel Marsal’ Kft.-től 22 499 Ft kaptam. Javaslom, hogy 
e két ajánlatot fogadjuk el. Várom a kérdéseket, észrevételek! Megállapítom, hogy szólás 
nincs! Kérem, szavazzunk az üléshuzatok és a gumiszőnyegek megvásárlásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2015. (XI.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Opel Vivaro 
falugondnoki gépkocsihoz szükséges kiegészítők beszerzésre érkezett 
árajánlatok közül az üléshuzat beszerzésére és felszerelésére a Start 
Autósbolt Ajka (8400 Ajka, Frankel Leo u. 14.) árajánlatát fogadja el bruttó 
57 100 Ft összegben, a gumiszőnyegekre az Opel Marsal’ Kft. (8445 Ajka-
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Bakonygyepes, Forrás u. 11.) árajánlatát fogadja el burttó 22 499 Ft 
összegben. Az üléshuzatok és a lábtörlők összes bekerülési költsége 
bruttó 79 599 Ft. 
 
Az önkormányzat a fedezetet a 2015. évi költségvetésében az üzemeltetési 
anyagok (egyéb anyag, készlet) előirányzata terhére biztosítja. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. december 11. 

 
 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1640 órakor 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
  

  
  

 


