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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: 2016. május 24. 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 távollétében és megbízásából: 
 Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos 
 
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 

 
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 nincs jelen. 
 
Lovasi Erika jegyző távolléte okán Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos van 
jelen. 
 
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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 

Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

2. A 2015. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. A 2015. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. A 2016. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet 4. számú függelék módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

6. A helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről szóló 
rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

7. A belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

8. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
kiírt BM pályázat megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

9. Pályázat benyújtása TOP-3.2.2-15 című pályázati felhívásra „Ajkai járási 
helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló 
energiaforrásokkal” címmel 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

10. Vegyes ügyek 
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1. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről 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 
18/2016. (V.24.) határozata 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Szőc Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére 
történő megküldéséről. 
 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2016. június 6. 
 

Az átfogó értékelés e jegyzőkönyv 1. melléklete. 
 
 
 
2. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. A működési célú 
támogatások összegét összesen 5.544 ezer Ft-tal megemeltük. Jelentős részét a központi 
kezelésű előirányzatoktól kapott támogatás miatt. A törvény szerinti illetmények 
megemelésre kerültek a hosszabb távú közfoglalkoztatás 2015-ben megkötött 
megállapodásai alapján 599 ezer Ft-tal. A falugondnoki szolgálat egyéb személyi juttatásai 
rovat 29 ezer Ft-tal került megemelésre az 1 fő közalkalmazott továbbképzése miatt. A 
szociális hozzájárulási adó összege 550 ezer Ft-tal került megemelésre. A dologi kiadások 
között főként átcsoportosítások történtek a teljesítés adatokhoz igazítva. Jelentős változás 
az Egyéb dologi kiadások rovatát érinti, mely 3.176 ezer Ft összeggel lett csökkentve. 
Valamint az önkormányzat 8.000.000 Ft értékpapírt vásárolt az év végén. 
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Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016. (V.25.) 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. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Szőc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a község 2015. évi költségvetését az 1/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletében 39.670 ezer Ft-tal alkotta meg, melyet év végére négy módosítással 62.655 
ezer Ft-ra változtatott, a bevételi teljesítés 60.156 ezer Ft, a kiadási teljesítés 51.801 ezer 
Ft volt. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez megállapodás alapján 2015-
ben 340 ezer Ft támogatást fizetettünk. Az általános iskolai oktatás biztosításához 2015-
ben Halimba Község Önkormányzatának 280 ezer Ft támogatást fizetettünk. A fogorvosi 
ellátásra és az orvosi ügyelet ellátására 2015. évben 234 ezer Ft-ot fizetettünk. Pályázatot 
nyújtottunk be az önkormányzatoknak kiírt közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra, 
melyet sikeresen elnyertünk, így 656 ezer Ft támogatást kaptunk a művelődési ház 
felújítására. A beruházásra összesen 2015. évben 1.975 ezer Ft ráfordítás történt, 
melynek során megvalósult többek között a művelődési ház világításának korszerűsítése, 
festése, valamint a színpadának felújítása. A tavalyi év során a községi könyvtár új helyre 
költözött. Ennek felújítására 535 ezer Ft-ot fordítottunk. 2015-ben megvalósult egy új 
falugondnoki autó vásárlása, melyet az MVH által kiírt pályázaton nyert el az 
önkormányzat. A pályázaton elnyert összeg 7.990 ezer Ft volt. Az önkormányzat 
gazdálkodását a tavalyi évben is az ésszerű takarékosság és a hatékony, gazdaságos 
működés jellemezte. 2015. év során az új falugondnoki autó vásárlásából adódóan 
feleslegessé vált a Peugeot Expert jármű. A képviselő-testület az értékesítése mellett 
döntött 880 ezer Ft értékben. A beruházások jelentős részét pályázati forrásból és 
költségvetési támogatásból valósította meg az önkormányzat. Az önkormányzat a 
falugondnoki autó vásárlásához 2.218 ezer Ft önrészt tett hozzá. Beszerzésre kerültek a 
könyvtár részére könyvespolcok, Panasonic fax készülék, riasztó berendezés és 
érzékelők, szószék, gázkazán és gáznyomás szabályzó. A zárszámadás 14. melléklete 
tartalmazza a részesedések részletezését. Az ELMIB Közvilágítási Zrt.-nél 858 ezer Ft 
névértékű kötvényünk van, valamint 1.200 ezer Ft névértékű OTP befektetési jegy. Az 
önkormányzat tulajdoni hányadára egyik esetben sincs adat. Az interneten elérhető a 
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KÖZVIL 2015. évi beszámolója, mely szerint Szőc Község Önkormányzatának 122 db, 
1.220.000 Ft névértékű, 0,041 % tulajdoni arányú részvénye van. 
 
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 
A beszámoló a 2015. évi leltár alapján készült. 
 
Németh Balázs polgármester 
A 858 az, ami itt van és a leltárba felvételre került? 
 
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 
Tudomásom szerint az idei évben is érkezett részvény. 
 
Németh Balázs polgármester 
Én az idei évben jelen voltam a partnertalálkozón, de akkor nem kaptunk részvényeket. 
Kérem, nézzük meg mi az oka az eltérésnek! 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a 2015. 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 
5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
és pénzmaradvány elszámolásáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete. 

 
 
 
4. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Az Elkülönített állami 
pénzalapok rovat összege összesen 6.798 ezer Ft-tal került megemelésre. Ebből 6.216 
ezer Ft t ámogatással, melyet a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól kapott az önkormányzat. 
A közfoglalkoztatás keretén belül 6 fő illetményét és járulékait finanszírozza 2016. március 
hónaptól 2017. február végéig. Ez az összeg a 2016. évi költségvetésre jutó finanszírozás 
összege. Szőc Község Önkormányzata beadta pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap által 
kiírt Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázatra. A 
támogatási igénye az önkormányzatnak 582 ezer Ft. A Központi kezelésű előirányzat 
rovat összege 1.757 ezer Ft-tal került megemelésre. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal a 2015. évre „egységes területalapú támogatást” nyújtott 816 ezer Ft összegben, 
valamint még 940 ezer Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot a 
„mezőgazdasági termelőknek az éghajlat és környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatra nyújtandó” 2015. évi támogatásból. Az Államháztartáson belüli 
megelőlegezések rovat a köfoglalkoztatottak közterheinek megelőlegezése miatti bevétel 
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indokolja a 123 ezer Ft emelést. A Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció külső 
személyi juttatások rovat összege 136 ezer Ft-tal került megemelésre. A könyvtárosi 
feladatok ellátására Pelczhoffer Istvánnét egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
alkalmazza az önkormányzat. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat költségvetéséről szóló 
1/2016. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt 1/2016. (II.9.) rendelet e jegyzőkönyv 4/1. melléklete. 
 
 
 
5. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ RENDELET 4. SZÁMÚ FÜGGELÉK MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 
29.) NGM rendelet 2016. január 1-jével bekövetkezett változása miatt vált szükségessé a 
Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosítása, valamint kiegészítésre 
került a Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkcióval. Erre azért volt 
szükség, hogy a jövőben magasabb támogatást kapjon az önkormányzat. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 4. 
számú függelékének 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 
19/2016. (V.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 25-i 
hatállyal módosítja a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet 4. 
függelékét. A 4. függelék helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4. függelék 

a 11/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelethez 
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Szőc Község Önkormányzata kormányzati funkciói 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartása és működtetése 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 

(közhasznú kölcsönző részére) 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
064010 Közvilágítás 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 

fejlesztése 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
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098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai 
102031 Idősek nappali ellátása 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107052 Házi segítségnyújtás 
 

Alapító okiratban nem szerepeltethető kormányzati funkciók 
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, 

támogatások 
084031 Civil szervezetek működési támogatása 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 

támogatások 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a 
törzskönyvi nyilvántartás módosításához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2016. május 31. 

 
 
 
6. A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATUK RENDJÉRŐL 
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A rendelet módosítására azért van 
szükség, mert zászlókat rendeltem és a jelenleg hatályban lévő, 1999-ben készült rendelet 
alapján a zászlón a helyi címert az első harmadban kell elhelyezni. Az általam rendelt 
zászlókon a címer a zászló közepén helyezkedik el, így jobban látható, viszont nem felel 
meg a jogszabályban foglaltaknak. Valamint a jogszabályváltozások miatt is módosítani 
szükséges a rendeletet. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről szóló rendelet 
előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
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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 
7/2016. (VI.3.) önkormányzati rendelete 
a helyi címer és zászló alapításáról és  

használatuk rendjéről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 5. melléklete. 
 
 
 
7. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A Gerlang Ellenőrzési Iroda Kft. 
végezte el a belső ellenőrzést 2016. április hónapban, melynek célja az volt, hogy az 
önkormányzat területén a leltározás jogszerűen és megbízhatóan történt-e. Az ellenőrzött 
időszak a 2015. év volt. Az ellenőrzés tapasztalata volt, hogy az leltározás előtt tisztázni 
kell a felelősségi köröket, és a leltározásban résztvevő személyek összeférhetetlenségét. 
A házi pénztárat is ellenőrizte. Eltérést talált, mely a kerekítésből adódott, és azt mielőbb 
rendezni kell. Az üzemanyag készlet és raktári nyilvántartás vezetésének módját javasolja 
önkormányzati hatáskörben és a dolgozókkal megoldani. A holnapi nap folyamán 
találkozom a belső ellenőr úrral és szeretném megbeszélni vele, hogy ezt hogyan gondolta 
a gyakorlatban kivitelezni. Az év végi üzemanyag készletet szoktuk leltározni az alapján, 
hogy hány liter üzemanyag van az autóban. 
 
Nagy József képviselő; falugondnok 
Nekem is említette a belső ellenőr, hogy napi nyilvántartást kellene vezetni arról, hogy 
mennyi üzemanyag van a botozókban. Nem használunk mi annyi üzemanyagot. A két 
botozóban napi 5 liter üzemanyag kell. Azt lehet vezetni, hogy napi szinten mennyit adok 
ki, de hogy ki hány óra, hány perckor tankol bele 7 decilitert, azt már nem tudom megtenni. 
 
Németh Balázs polgármester 
Holnap beszélek Gerlang Ferenc úrral erről. Várom a további kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a belső ellenőri jelentés 
hasznosítására készített intézkedési 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 
20/2016. (V.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
leltározási tevékenységgel kapcsolatban, 2016 áprilisában a Szőc Község 
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Önkormányzatánál megtartott belső ellenőrzés megállapításait. A 
képviselő-testület a hiányosságok megszűntetésére, az ellenőrzési 
jelentés hasznosítására a következő intézkedési tervet hagyja jóvá: 
 
1. A készpénzállományban görgetett kerekítési eltérés rendezése 
jegyzőkönyv felvétellel. 
 
Felelős: Somodiné Galambos Mária igazgatási ügyintéző 
 Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 
 Puha Edina pénzügyi ügyintéző 
Határidő:  2016. június 30. 

 
2. Az üzemanyag készlet és raktári készlet nyilvántartásának vezetése. A 
nyilvántartás vezetés módjának szabályozása és folyamatos vezetése. 
 
Felelős: Nagy József  falugondnok 
 Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 
 Puha Edina pénzügyi ügyintéző 
Határidő:  2016. december 31. 

 
3. A leltározás során felhasznált nyomtatványok sorszámozása és a 
leltározási ügyiratban való elhelyezése. 
 
Felelős:  Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint 

pénzügyi ellenjegyző 
 Puha Edina pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint pénzügyi 

ellenjegyző 
Határidő:  A meglévő nyomtatványok esetében 2016. június 30. , ezt 

követően folyamatos 
 

4. A 2016. évi leltározás megkezdése előtt a leltározásban résztvevő 
munkavállalókkal kártérítési megállapodás kötése. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
 Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 
 Puha Edina pénzügyi ügyintéző 
Határidő:  2016. december 1. 

 
 
 
8. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK 
TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT BM PÁLYÁZAT MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos határozati javaslatot. A tavalyi évben is 
benyújtottunk egy ilyen pályázatot, akkor nem nyertünk. Idén azokat a célokat szeretném 
megvalósítani, mint amit akkor terveztünk. Nevezetesen az egészségügyi alapellátást 
szolgáló háziorvosi helyiség fejlesztése, felújítása, valamint a belterületi utak, járdák 
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felújítása. A tavalyihoz hasonlóan idén is bekértem az árajánlatokat. A háziorvosi helyiség 
felújításának összes költsége 2.333.625 Ft. A támogatási arány 95 %, mivel az adó-
erőképesség alapján sorolják be a településeket. Az igényelt pályázati támogatás 
2.216.944 Ft, az önerő 116.681 Ft. A házi orvosi rendelő részére eszközbeszerzés 
költsége 223.049 Ft, erre az igényelt pályázati támogatatás 211.896 Ft, és az 
önkormányzat által biztosított önerő mértéke 11.153 Ft. Az alábbi eszközök beszerzésére 
pályázunk: hűtőszekrény, várótermi pad, zárható orvosi kartotékszekrény. Árajánlatot 
kértem a Kossuth Lajos utcai járda, illetve a bekötő út felújítására. A járda felújításának 
összes költsége 311 folyóméter hosszúságban 3.315.711 Ft, az igényelt pályázati 
támogatás 2.818.335 Ft, az önkormányzat által biztosított saját forrás 497.376 Ft. A 
támogatás 15 %-os. A nagyobb felújítás a bekötő út felújítása lenne. 288 folyóméter 
hosszan és 5 méter szélességben a bekötő út felújítása 7.333.070 Ft lenne. Egy kopó 
réteg lenne a meglévő aszfaltra húzva és nem csak kátyúzva lenne. Az igényelt pályázati 
támogatás 6.233.109 Ft, az önkormányzat által biztosított önerő 1.099.961 Ft. A két 
pályázati cél megvalósításához összesen 1.725.171 Ft önerőt kell biztosítania az 
önkormányzatnak. Ehhez a forrás rendelkezésünkre áll az előző évi maradvány terhére. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a pályázat benyújtásának és a pályázathoz szükséges saját forrás 
biztosításának a 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 
21/2016. (V.24.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti „ Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatra. 

 
Pályázati alcélok: 

a)Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása:  
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása; 
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 

 
ac) A háziorvosi ellátást szolgáló helyiségek felújítása: 

A beruházás összes költsége: 2.333.625 Ft 
Igényelt pályázati támogatás: 2.216.944 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 116.681 Ft 
 
Háziorvosi rendelő részére eszközbeszerzés költsége: 223.049 Ft 
Igényelt pályázati támogatás: 211.896 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 11.153 Ft 
 
A beruházás összes költsége (2.333.625+223.049 Ft): 2.556.674 Ft 
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Igényelt pályázati támogatás összesen  
(2.216.944+ 211.896 Ft): 2.428.840 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege 
(116.681+11.153 Ft): 127.834 Ft 

 
b) A Kossuth Lajos utcai járda felújítása: 

A beruházás összes költsége: 3.315.711 Ft 
Igényelt pályázati támogatás: 2.818.335 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 497.376 Ft 
 
Bekötőút felújítása: 
A beruházás összes költsége: 7.333.070 Ft 
Igényelt pályázati támogatás: 6.233.109 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 1.099.961 Ft 

 
A beruházás összes költsége (3.315.711+7.333.070 Ft): 10.648.781 Ft 
Igényelt pályázati támogatás összesen  
(2.818.335+6.233.109 Ft): 9.051.444 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege  
(497.376+1.099.061 Ft): 1.597.337 Ft 
 
A képviselő-testület a mindösszesen 1.725.171 Ft önerő fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére 
biztosítja.  
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról 
intézkedjen. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: elektronikus úton: 2016. június 2. 1600 óra 
 postai úton: 2016. június 3. 

 
 
 
9. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA TOP-3.2.2-15 CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA „AJKAI 
JÁRÁSI HELYI KÖZCÉLÚ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁSOKKAL” CÍMMEL 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim Ajka Város Polgármestere által készített írásos előterjesztést 
megkapták. Korábban már készítettek felmérést a megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatban, hogy az önkormányzat szeretne-e indulni. Azt nyilatkoztam, hogy nem, 
mivel ezen a pályázaton önállóan nem tudunk részt venni. Most lehetőség nyílt arra, hogy 
konzorcium keretében Ajka, Halimba, Öcs, Nyirád és Szőc önkormányzata együtt nyújtsa 
be a pályázatot. A konzorcium vezetője Ajka város lenne. Tóth Gergely stratégiai 
fejlesztési referenssel beszéltem, aki elmondta, hogy a pályázat támogatottsága 100 %-
os. Az önkormányzatnak a pályázatírás költségeihez kellene hozzájárulnia.  
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Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos 
A határozatban szerepelnie kell annak, hogy a képviselő-testület a beruházást milyen 
helyszínen, illetve helyszíneken tervezi megvalósítani. 
 
Németh Balázs polgármester 
Egy helyszínre gondoltam, az önkormányzat épületére a Kossuth Lajos utca 41., mivel 
ennek a fekvése kedvezőbb. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk konzorciumi csatlakozásról Ajka Város Önkormányzatához, az előterjesztés 
szerint! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2016. (V.24.) határozata 

 
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében 
„Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” TOP-3.2.2-15 
című pályázati felhívásra „Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás 
megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” címmel, melyhez Szőc 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint konzorciumi tag - 
csatlakozik. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 
300.000.000 Ft. 

 
2. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Ajka Város Önkormányzatával konzorciumi 
megállapodást kössön a pályázat benyújtásához kapcsolódóan. A 
konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata. 

 
3. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2016-2018. évi költségvetésbe tervezze be. 

 
4. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházást a 

következő helyszínen tervezi megvalósítani: Szőc Község 
Önkormányzata épülete 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. (hrsz. 149). 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e 
határozat megküldésével Ajka város polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2016. május 27. 
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10. Vegyes ügyek 
 
Németh Balázs polgármester 
Szőc Község Önkormányzata 2016. április 1. napjával hulladékgyűjtő edény bérleti 
szerződést kötött határozatlan időre, az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési 
Kft.-vel 1 db, külterületi, 1100 literes edényre. Az edény havi bérleti díja nettó 3.904 Ft, ez 
éves szinten 45.820 Ft + ÁFA kiadást jelent az önkormányzatnak. Én ezt soknak tartom, 
ezért árajánlatot kértem használt hulladékgyűjtő edényre. Két céget kerestem meg a Jäger 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t és az Unischo Kft.-t. Egy jó állapotú, 1100 literes, gépi 
ürítésre alkalmas hulladékgyűjtő edény a Jäger Kft.-nél bruttó 48.895 Ft-ban kerül, a 
házhozszállítás költsége bruttó 21.590 Ft. Ez összességében 70.485 Ft. Az Unischo Kft. 
ajánlata alapján az edény ára bruttó 54.610 Ft, de csak új edényt házhozszállítását 
vállalják, használtét nem. Egy új edény ára ennél cégnél bruttó 83.566 Ft, a 
házhozszállítás költsége bruttó 12.700 Ft, tehát a teljes vételár 96.266 Ft lenne. Az aláírt 
szerződés alapján a felmondási idő 30 nap, az első negyedévre a bérleti díj ki lett fizetve. 
Tehát a jelenlegi hulladékgyűjtőt 2016. június 30. napjáig használhatjuk. Eddig van időnk 
az új edény beszerzésére, amennyiben a testület a szerződés felmondása és saját 
hulladékgyűjtő vásárlása mellett dönt. 
 
Farkas István alpolgármester 
Én úgy gondolom, ha már a vásárlás mellet döntünk, akkor ne használtat vegyünk, hisz 
azt nem tudhatjuk, hogy mennyire használódott el, amit eladnak nekünk. Lehet, hogy egy 
év után tönkremegy.  
 
Nagy József képviselő 
A jelenlegi szerződést mindenképpen fel kell mondani. Amikor évekkel ezelőtt megkeresett 
bennünket az Avar Ajka Kft., hogy segítsünk kompromisszumra jutni abban, hogy a 
hulladékszállító autónak ne keljen a szőlőhegybe kimennie, cserébe kedvezményeket 
adnak. De nem kaptunk semmit. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kezdetben nem kellett bérleti díjat fizetni, majd bevezetésre került. 
 
Nagy József képviselő 
Úgy gondolom, hogy duplán is fizetünk. Az önkormányzat kifizeti a bérleti díjat, a lakók 
pedig megvásárolják a zsákokat, mert csak azt lehet ebbe az edénybe beletenni. Így 
ürítési díj nincs. 
 
Németh Balázs polgármester 
Mivel a Jäger Kft.-től csak használt kukára kértem ajánlatot, újból megkeresem őket, és 
amelyik cég az olcsóbb ajánlatot adja, azt választom. 
Várom a további kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk az AJKA-OKÖ Kft.-vel kötött bérleti szerződés felmondásáról 2016. 
június 30. napjával! 
 
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 

23/2016. (V.24.) határozata 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az AJKA-OKÖ 
Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.-vel (8400 Ajka, Szent István u. 
1/A). 2016. április 1. napján kötött Ö2/1-3/2016 ügyiratszámú 
hulladékgyűjtő edény bérleti szerződést 30 napos felmondási idővel, 2016. 
június 30. napjával felmondja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az AJKA-
OKÖ Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.-t tájékoztassa. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2016. május 30. 

 
 
Benczik István szőci lakos 
Szeretném megkérdezni, hogy mi van a kéménysepréssel? 
 
Németh Balázs polgármester 
2016. július 1. napjával az állam veszi át ennek a feladatnak az ellátását a 
katasztrófavédelemhez csatolva. Az információim szerint még május hónapban a 
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. végez kéményseprést.  
 
Németh Balázs polgármester 
Illés Olga családsegítőtől kaptam egy levelet, melyben arról tájékoztat, hogy Darvas 
Mónika szőci lakos a képviselő-testület 8/2016. (II.9.) számú határozatában foglaltaknak, 
melyben az önkormányzat 2016. február 7. és 2016. június 15. között átvállalta a tanuló 
étkezési térítési díjának fizetését, nem tesz eleget. Mónikai a pápai Batthyány Lajos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tanulója. Vállalta, hogy 
kollégista lesz és nem lesz igazolatlan hiányzása. Hiányzás esetén a családsegítő 
feladata, hogy erről a testületet tájékoztassa. Információim szerint 2016. áprilisában szinte 
egyáltalán nem vette igénybe a kollégiumi elhelyezést. Iskolába nem jár és 
osztályozhatatlan. A családsegítő kérése, hogy a támogatást vonjuk meg Darvas 
Mónikától.  
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy megvonjuk-e a támogatást, hisz mindjárt 2016. 
június 15.-e, a tanév vége lesz. 
 
Nagy József képviselő 
Ha még a május havi számla nincs kiegyenlítve, miért fizetnénk másfél hónapot azért, amit 
igénybe sem vett? 
 
Németh Balázs polgármester 
Mivel a tanuló vállalását nem teljesítette, ezért javaslom, hogy a támogatást 2016. május 
31. napjával szüntesse meg az önkormányzat és erről az iskolát is értesítse. Várom a 
további kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk Darvas Mónika középiskolai tanuló, szőci lakos kollégiumi elhelyezéséhez  
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