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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

közmeghallgatásáról 
 
A közmeghallgatás helye: Szőci Művelődési Ház  
     Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
A közmeghallgatás időpontja: 2015. december 9. 1630 óra 
 
A közmeghallgatásra 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. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika  jegyző 
 

 
5 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.  
 
Nagy József képviselő indokolt távolmaradását előre bejelentette. Pósa Ferenc képviselő 
a közmeghallgatáson nem jelent meg. 
 
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. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről, vagyoni helyzetéről 

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 

 
1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, VAGYONI 
HELYZETÉRŐL 
 
Németh Balázs polgármester 
Szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2015. évben az önkormányzat életében történt 
fontosabb eseményekről. Év elején megállapodást kötöttünk a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatalával a települési ügysegédi feladatok ellátására. Az 
ügysegéd minden pénteken tart ügyfélfogadást itt az önkormányzat épületében. A mai 
napig nagyon jól működik, ügyfelek is vannak. A járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket 
a szőci lakosok helyben is letudják intézni. A szociális ellátásokról szóló rendelet 
megalkotása, melyre azért volt szüksége, mert márciustól átalakításra került a szociális 
ellátások rendszere. Temető-nyilvántartó program vásárlása, telepítése. Áprilisban 
rendkívüli önkormányzati támogatásra nyújtottunk be pályázatot, ahol 367 000 Ft-ot 
nyertünk el. A szeptemberben is nyújtottunk be egy hasonló pályázatot, melyet még nem 
bíráltak el. A Kossuth Lajos utca 14. szám alatti épületet könyvtárrá alakítottuk át. A 
külterületi hulladékgyűjtő konténert áthelyeztük. Májusban a vegyes bolt üzemeltetésére 
pályázatot írtunk ki. A vegyes bolt felújításához a járólap megvásárlásával az 
önkormányzat is hozzájárult. Pályázatot nyújtottunk be falugondnoki gépjármű 
beszerzéséhez, illetve az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. Az orvosi rendelő és a Kossuth Lajos utcai járda felújítására pályázatunk. 
Sajnos pályázatunkat nem támogatták. Június hónapban még a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra is pályázatot nyújtottunk be, melyen 656 000 Ft-ot 
nyertünk el. Faxot, könyvespolcokat vásároltunk, a művelődési ház színpadát újítottuk fel. 
A képviselő-testület Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában, gyermekenként 
10 000 Ft értékben, 22 gyermek részére beiskolázási támogatást nyújtott. Pályázatot 
nyújtottunk be az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 9-i közmeghallgatásának jegyzőkönyve 

3

fejlesztéseinek támogatására. Ez a pályázat a nagyobb településeknek volt ebben az 
évben kiírva. A 2016. évi állami költségvetésben szerepel az az adósságkonszolidációs 
pályázat, melyre a kisebb települések pályázhatnak. ennek keretében terveink között 
szerepel a könyvtár tetőszerkezetének a felújítása, cseréje, illetve az épület teljes körű 
szigetelése, mert jelenleg csak egy része van leszigetelve. Szeptemberben pályázatok 
nyújtottunk be szociális célú tüzelőanyag vásárlásra. 22 m3 keménylombos fafajta került 
megvásárlásra. 1-1 m3 tűzifa került kiosztásra a rászorulók részére. Felülvizsgáltuk a 
családsegítés illetve gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátását októberben. A 
képviselő-testület döntése alapján a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból 
Szőc Község Önkormányzata kivált. 2016. január 1. napjától a Nyirádi Szociális Segítő 
Központ látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Szőc településen is. A 
családgondozó személyében is változás fog történi. Január 1-jétől Illés Olga lesz a faluban 
a családsegítő, aki az előzetes egyezetések alapján kedden és csütörtökön fog 
ügyfélfogadást tartani. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozóan 
közszolgáltatási szerződést kötöttünk Kustos Gábor vállalkozóval. Az önkormányzati 
rendezvények során gondolok itt Halloweenre, kézműves foglalkozásokra, Mikulás 
ünnepélyre, Kihívás Napjára nagy szerepe volt még Pelczhoffer Alexandrának. A Nemzeti 
Művelődési Intézet felmérést végzett, hogy ki szeretne a jövő évben is a kulturális 
közfoglalkoztatásban részt venni. Jeleztem, hogy mi a továbbiakban is részt kívánunk 
venni a programban és Pelczhoffer Alexandrát, akinek 2016. februárjában lejár a 
munkaszerződése tovább foglalkoztatni. Nagy pozitívum ő itt az önkormányzat életében. 
Az adóbevételekről is szólnék pár szót. Gépjárműadó 817 051 Ft folyt be december 1-ig, 
itt azért azt figyelembe kell venni, hogy a befolyt összeg 60%-a az államé, 40% marad az 
önkormányzatnál, tehát 326 820 Ft. Magánszemélyek kommunális adója 717 483 Ft, helyi 
iparűzési adó 766 174 Ft. Azt is figyelembe kell venni, hogy ez előző évről áthúzódó 
teljesítések is benne vannak ebben az összegben.  
Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről is pár szó számokban. A bevételi oldalon általános 
működési támogatás 9 835 000 Ft, pénzbeli ellátások támogatása 6 556 000 Ft, kulturális 
feladatok támogatása 1 200 000 Ft, melyet a jövő évben is meg fogunk kapni, tartalmazza 
a jövő évi költségvetés is. Kiegészítő támogatások közül a rendkívüli önkormányzati 
támogatás 367 000 Ft, szociális tüzelőanyag pályázat 391 000 Ft. Közfoglalkoztatás, 
szünidei diákok foglalkoztatása 5 855 000 Ft, terület alapú támogatás 2 667 000 Ft. A 
falugondnoki autóra kaptunk 7 990 000 Ft-ot, közművelődési pályázat 656 000 Ft. 2014 
évi maradvány volt 8 855 000 Ft. Kiadások közül kiemelném személyi juttatások 
10 618 000 Ft, dologi kiadások 17 186 000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 3 916 000 Ft. A 
működési kiadások között szerepel a temető-nyilvántartó program 262 000 Ft, 
falugondnoki autó 10 124 000 Ft, felújítások összesen 2 411 000 Ft.  
 
 
 
2. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 
 
Németh Balázs polgármester 
Úgy gondolom,hogy jó döntés volt, mikor a hegyből a hulladékgyűjtő konténert behoztuk. 
korábban problémák voltak a hegyben, hogy a konténer mellé lerakták a szemetet, így 
hogy itt van a bekötő út mellett, a szemetelés nem valósul meg. Elég jól működik a zsákos 
rendszer. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nincs a település környékén szemét. A 
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határvölgyi út mellett folyamatosan helyeznek el illegálisan szemetet. A fő út mellett 
lerakott hulladékot a közfoglalkoztatottakkal a közel múltban összegyűjtöttük és 
elszállította a közútfenntartó. A rendőrségnek is jeleztem ezt a problémát, de hathatós 
segítséget tőlük ez ügyben nem kaptam. Javasolták vadkamera felszerelését, de úgy 
gondolom, nem lehet mindent bekamerázni. Megpróbálunk mindent összegyűjteni és a 
jövőben is élni azokkal a lehetőségekkel, amelyek a környezetünk tisztábbá tételét teszik 
lehetővé. Például Te Szedd mozgalom. Az idei évben is elszállítottak több, mint 30 zsák 
hulladékot. A jövő évben is szeretnék ezen részt venni.  
A tüzelésről szeretnék még pár gondolatot szólni, ami komoly problémát jelent szerintem a 
településen. Amint észrevettem vannak szőci lakók, akik nem csak avart égetnek a 
kertjükben, hanem sok minden mást is. Nem rég volt erre példa, amikor mindenféle 
hulladékot gumit, autóalkatrészt égetése történt. Később eloltották ezt a tüzet, de az egész 
falu látta, hogy milyen füsttel járt ez az égetés. A gumiégetés levegővédelmi bírságot von 
maga után.  
Panasz érkezett hozzám, hogy valaki az utcára engedi ki a háztartásában keletkező 
szennyvizet. Az érintett lakóval beszéltem, hogy amit csinál nem csak szennyező, de 
balesetveszélyes is, ha ráfagy a betonra eleshetnek rajta. Remélem nem lesz a 
továbbiakban ezzel probléma. 
 
 
3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a megjelentek közérdekű észrevételeit, kérdéseit, tegyék fel nekem, vagy a testület 
tagjainak.  
 
Nagy Gábor szőci lakos 
Úgy tudom, hogy a tűzoltóság szerint is, mindenféle szabadon rakott tűz tilos. Ha az 
önkormányzat megengedi akkor lehet. 
 
Németh Balázs polgármester 
Az önkormányzat rendeletében szabályozva van az avarégetés. Belterületen lehet, 
külterületen kell engedélyt kérni, mint például a hegyben, vagy az idősek otthonában. 
Ennek már anyagi vonzata is van. A rossz gumit az Avar Ajka Kft. térítésmentesen átveszi 
az úrkúti telephelyen. 
 
Farkas István alpolgármester 
Évente személyenként 8 db autógumit vesznek át. Az elektronikai hulladékot az ajkai 
telephelyen veszik át. 
 
Nagy Gábor szőci lakos 
A falevelet a kertben akkor nyugodtan elégethetem? 
 
Németh Balázs polgármester 
Igen, azt lehet. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
A szennyvíz témával kapcsolatban, akkor a mosogatóvizet ki lehet önteni az utcára? 
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Németh Balázs polgármester 
Nem, természetesen nem lehet. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
A napokban kézhez kapott tájékoztatóval kapcsolatban kérdezem, hogy akinek nagy 
szennyvízgödre van és nem telik meg, akkor is köteles vagyok szippantatni? 
 
Németh Balázs polgármester 
A rendelet értelmében egy évben egyszer igen.  
 
Preininger Péterné szőci lakos 
Ebben az árban benne van a kiszállási költség is? 
 
Németh Balázs polgármester 
Ebben minden benne van. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Azt, hogy a gyakorlatba ez hogy fog működni még nem tudjuk. A közszolgáltató lejelenti a 
vízügyi hatóságnak, és évente egyszer lejelenti az önkormányzatnak is, hogy adott 
településen kitől mennyi szennyvizet szállított el. Ez alapján tud majd a vízügyi hatóság 
ellenőrzést végezni. Több helyről is próbáltam információt szerezni azzal kapcsolatban, 
hogy a gyakorlatban ez, hogy működik, de nem kaptam. Az elméleti részt tudjuk, ami a 
jogszabályokba le van fektetve. Törvényességi felhívásnak eleget tettünk, a helyi 
rendeletet megalkottuk, a közszolgáltatóval szerződést kötöttünk. 
 
Benczik István szőci lakos 
Annyit jegyeznék meg, hogy a víz gyakorlatilag ihatatlan.  
 
Nagy Gábor szőci lakos 
Vállalkozó van a hó tolásra? 
 
Németh Balázs polgármester 
Igen, van. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
Az adókkal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy szőlőhegyi ingatlantulajdonosok 
fizetnek adót? 
 
Németh Balázs polgármester 
Igen, ugyanazt amit Ön, a magánszemélyek kommunális adóját. 
 
Preininger Péterné szőci lakos 
És az elég a hó tolásra a hegyi úton?  
 
Németh Balázs polgármester 
Nem. De ez már a korábbi években is volt téma. Ha mérlegre tesszük, hogy ők mennyit 
fizetnek be és mi mennyit költünk, akkor sokkal több, amit ráköltünk, mint amennyi 
befolyik. Hisz nem csak a hó tolás van, hanem kátyúzás, a hulladékgyűjtő konténernek is 
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van bérleti díja stb. Illetve a közkútról is sok vizet elhordanak a hegyben élők, ami szintén 
az önkormányzat kiadásait növeli.  
 
Benczik István szőci lakos 
Nekem olyan problémám van, hogy a szomszédom kéménye ledőlt, és a csonk nem ér a 
gerinc fölé. Mivel a hideg itt miatt folyamatosan fűtenek én szeretném, ha egy szakember 
megvizsgálná azt a kéményt. Felhívtam a szomszédom figyelmét is arra, hogy 
veszélyezteti a saját maga, illetve családja és a környezetében lakók életét is. Hisz elég 
egy kósza szikra és komoly baj történhet. 
 
Németh Balázs polgármester 
Fel fogom kérni Pilter Istvánt a hivatal építésügyi ügyintézőjét, hogy nézze meg a 
kéményt.  
 
Lovasi Erika jegyző 
Az építésügy biztosan bontásra és építésre fogja kötelezni az ingatlantulajdonost. 
 
Németh Balázs polgármester 
Szeretettel várunk mindenkit 2015. december 23-án 16 órára a karácsonyi 
ünnepségünkre, ide a művelődési házba. Azért esett 23-ára a választás, mert az 
otthonban ezen napon délelőtt tartják a karácsonyi műsort, és mivel mindkét helyen 
fellépnek az iskolások így egy napra tettük. 
Megállapítom, hogy több kérdés, hozzászólás nincs, a mai közmeghallgatást 1700 órakor 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 


