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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: 2016. december 8. 1600 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. Nagy József  képviselő 
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.  
 
Farkas István alpolgármester 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 2016. 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 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, VAGYONI 
HELYZETÉRŐL 
 
Németh Balázs polgármester 
Szeretném tájékoztatni a lakosságot az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A bevételi 
oldalon általános működési támogatás 11 098 000 Ft, szociális feladatok támogatása 7 
575 000 Ft, kulturális feladatok támogatása (könyvtár) 1 200 000 Ft, kiegészítő 
támogatások közül a szociális tüzelőanyag pályázat 604 520 Ft. Terület alapú támogatás 
2 370 000 Ft. A közművelődési pályázaton 4 776 000 Ft-ot kapott az önkormányzat. A 
2015. évi maradvány 8 356 000 Ft. Az önkormányzat 2016. évi bevétele összesen 
57 106 000 Ft. Kiadások közül kiemelném személyi juttatások 11 416 000 Ft, dologi 
kiadások 7 110 000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2 019 000 Ft. A működési kiadások 
között szerepel a könyvtár felújításhoz kapcsolódó beruházások (porszívó, könyvespolc, 
notebook stb.) 1 694 000 Ft, felújítások (riasztó berendezés, járólapozás, burkolás stb.) 
740 000 Ft, költségvetési kiadások összesen 36 135 000 Ft. A 2016. évben a 
magánszemélyek kommunális adója bevétel 774 ezer, gépjárműadó 938 ezer, iparűzési 
adó 1 051 ezer forint. 
A 2016. évben az önkormányzat életében történt fontosabb események közül kiemelném 
az alábbiakat: a közvilágítás korszerűsítést a Gábor Áron utcában, ahol az önkormányzat 
saját költségén 3 db LED-lámpatestet szereltetett fel, illetve helyeztette át a leszerelteket. 
Májusban pályázatot nyújtottunk be a kistelepülések könyvtárainak szakmai 
eszközfejlesztése, korszerűsítése céljából. A pályázaton 581 719 Ft-ot nyertünk. Az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton sajnos 
nem nyertünk. A háziorvosi rendelőt szerettük volna felújítani, illetve a Kossuth utcában a 
járdát és a bekötő utat. A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében 
közös pályázatot nyújtottunk be megújuló energiaforrás kialakítására. A konzorcium 
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vezetője Halimba Község Önkormányzata. A pályázat elbírálásáról még nincs 
információnk. Július hónapban pályázatot nyújtottunk be az önkormányzat tulajdonában 
lévő Művelődési Ház – közösségi színtér – technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása céljából. A 
pályázaton 4 776 000 Ft-ot nyert az önkormányzat. A képviselő-testület döntött arról, 
2016-ban is jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül természetbeni 
ellátásformájában beiskolázási és óvodáztatási támogatásban részesíti a szőci lakóhellyel 
rendelkező gyermekeket. 39 gyermek részesült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványban, 
gyermekenként 10 000 Ft értékben. Pályázatot nyújtottunk be 90 m2 alapterületű sportpark 
létesítésére. A pályázatot még nem bírálták el. Az élelmiszerbolt bejáratának felújítása is 
elkészült, a beruházás 153 212 Ft-ba került. Augusztusban pályázatot nyújtottunk be az 
adósságkonszolidácóban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására. A pályázaton 6 500 000 Ft-ot nyert az önkormányzat, melyet a ravatalozó 
épületének felújítására, a könyvtár és a kisház épületének felújítására, a mosdó 
akadálymentesítésére, valamint a településrendezési tervek elkészítésére használunk fel. 
A mai napon a településrendezési terv elkészítéséhez szükséges bejárás megtörtént a 
Város és Ház Bt. szakembereivel. A kivitelező céggel átbeszéltem a szükséges 
módosításokat. A Horváth-Ép Kft. az alábbi munkákat végezte el a településen: 
Határvölgyi út kátyúzása, Kossuth Lajos utca kátyúzása, a könyvtár bejáratának felújítása, 
a hivatal épülete mellett parkoló kialakítása és a lemezgarázs alapjának elkészítése. 34 
m3 tűzifát osztottunk szét 34 rászoruló család részére a szociális célú tüzelőanyag 
pályázat keretén belül. A falugondnoki autó számára megfelelő méretű lemezgarázst 
vásároltunk. A névtelen közterületek elnevezéséről döntött az önkormányzat. Görög Jenő 
egyéni vállalkozó felmondta az önkormányzattal kötött szerződését a szociális étkeztet 
biztosítására vonatkozóan. A jövőben a falugondnoki autóval fogjuk az ebédet szállítani 
Halimbáról. Ezzel a falugondok munkarendje is változni fog. Az önkormányzat felmondta 
az Örök Nyugalom Temetkezési Bt.-vel kötött halott hűtő bérleti szerződést, 136 956 Ft 
tartozás miatt. Az idei évben a közfoglalkoztatottak munkaruha juttatásban részesültek, 
845 000 Ft támogatásból 581 000 Ft-ot költött az önkormányzat erre a célra. A 2016. 
évben 13 képviselő-testületi ülés volt. 
 
 
 
 
2. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 
 
Németh Balázs polgármester 
Nagy változások az elmúlt időszakban nem voltak. A külterületeken továbbra is 
megtalálhatók a szemét lerakások. Rongálás is történt a faluban, a hősök kertjében valaki, 
vagy valakik ledöntötték a keresztet, amit az önkormányzat a hősi halottak emlékére 
állított. Szakemberrel helyre fogjuk állíttatni a megrongált keresztet.  
 
 
3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a megjelentek közérdekű észrevételeit, kérdéseit, tegyék fel nekem, vagy a testület 
tagjainak.  
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Varga Erika Mária szőci lakos 
A határvölgyi úton csak a sóder marad a kátyúkban?  
 
Török Endre képviselő 
Már befejezték a kátyúzást, fel vannak töltve bitumennel a gödrök. 
 
Varga Erika Mária szőci lakos 
A bekötő út? 
 
Németh Balázs polgármester 
Tegnap készítették el azt az utat is. 
 
Varga Erika Mária szőci lakos 
Szeretném elmondani, hogy véleményem szerint nagyon elcsúfítja a település képét az új 
garázs és parkoló, amely itt az épület mellett készült. 
 
Németh Balázs polgármester 
Az új falugondnoki autónak kell egy megfelelő méretű garázs. Szerettük volna az 
önkormányzat udvarán lévő tárolót átalakítani, de az sokkal költségesebb lett volna. Ez a 
megoldás tűnt a legköltséghatékonyabbnak és a legegyszerűbbnek. 
 
Varga Erika Mária szőci lakos 
Térkővel nem lett volna szebb? 
 
Nagy József képviselő 
Valószínűleg szebb lett volna, de drágább is. Valamint az udvaron lévő térkővel is vannak 
problémák. A parkoló és a garázs környezete füvesítve és virágosítva lesz. 
 
Varga Erika Mária szőci lakos 
Úgy gondolom, hogy a faluban lévő buszmegállót is renoválni kellene, valamint meg 
kellene tiltani az épületben a dohányzást és az italozást. Ha ellenőr jönne a faluba, akkor 
az ha jól tudom 50 000 Ft-ra büntethet a dohányzásért és az italozásért személyenként. 
Az épület oldala is rossz állapotban van, valamint a csatornát is meg kellene javítani. 
 
Németh Balázs polgármester 
Jogos felvetés. A problémával foglalkozni kell. 
 
Nagy József képviselő 
A buszmegálló épülete véleményem szerint rosszul lett megcsinálva, hisz süllyed. Ahhoz, 
hogy ezt a hibát kijavítsuk teljesen új épületet kellene készíteni, ami elég költséges. 
Sajnos a településen kívül lévő buszmegállók sincsenek jobb állapotban. A tőlünk telhető 
felújítási munkálatokat elvégezzük. 
 
Nagy Gábor szőci lakos 
A szemét lerakásokat az út mentén biztos, hogy nem szőci lakos csinálta. 
 
Németh Balázs polgármester 
Én nem azt mondtam, hogy szőci lakos volt, hanem, hogy Szőc területén van a szemét. 
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Nagy Gábor szőci lakos 
A mi gondunk, de nem a mi szemetünk. Akkor sem tudunk semmit sem csinálni, amikor a 
kirakott szemétben névre szóló csekket találunk. 
 
Németh Balázs polgármester 
Ezekkel a szemét lerakásokkal annyit tudunk csinálni, hogy a Te Szedd! program 
keretében összeszedjük, azt amit el is szállítanak. Az autó gumit és a műanyag ablakot 
sajnos nem viszik el. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat a saját költségén elszállíttassa. Egy ügyben 
indult eljárás, azt is megszűntették, mert ismeretlen a tettes. 
 
Varga Erika Mária szőci lakos 
A téli időjárás beköszöntével egyre több mindent égetnek el a lakók, olyan dolgokat is, ami 
nem biztos, hogy a tűzre való. Esténként füst van és büdös. Nem lehetne tenni ez ellen 
valamint? 
 
Lovasi Erika jegyző 
Környezetvédelmi bírságot szabhat ki a járási hivatal, hogyha valaki bejelentést, vagy 
feljelentést tesz.  
 
Varga Erika Mária szőci lakos 
Azt szeretném tudni, hogy mi a helyzet a csatornával. Lesz-e, és ha nem, akkor mindig 
cirkusz lesz a szippantással?  
 
Németh Balázs polgármester 
Míg nem lesz csatorna, addig igen, muszáj. Ez nem rajtunk múlik. A képviselő-testület 
lépéseket tett az ügyben. A tervek megvannak, áttervezésre kerül a szennyvízátemelő 
helye, mert magántulajdonban van az a terület, ahova tervezve lett. Két évig érvényes 
vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk, tehát már csak olyan pályázati kiírásra várunk, 
ami a település számára megfelelő. Addig is aki nem szippantat, azt megbüntetik. Nem mi, 
hanem a járási hivatal. A következő ilyen véleményem szerint a kéményseprés lesz. 
 
Varga Erika Mária szőci lakos 
Hallottunk róla, hogy a katasztrófavédelem több ingatlantulajdonost is kötelezett 
szikraszűrő felhelyezésére, melynek darabja 20 000 Ft, amennyiben a kéménytől 15 
méteren belül tető van. 
 
Nagy József képviselő 
Én úgy tudom, hogy csak a zsindelyesekre kérik. 
 
Benczik István szőci lakos 
A házszámok rendbetételéről szeretnék érdeklődni. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megkezdtük az utca nevek és a házszámok rendbetételét. 
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Lovasi Erika jegyző 
Beszéltem a földhivatal vezetőjével, aki közölte, hogy ez nem az ő feladatuk, hanem az 
önkormányzaté lenne szerintük. Az elmúlt időszakban a földhivatalnál megkeresésünkre 
minden probléma nélkül megtörténtek az esetleg változások bejegyzései. ez most 
változott. A lakcímkártyákon minden esetben már az új, jó házszámok szerepelnek. a 
földhivatalban nem lett csak átvezetve. Bevezetésre került egy Központi Cím-nyilvántartó 
Rendszer. A címeket át kellett fésülni, Szőcön egy hibát jelzett a rendszer. A kolléganőm 
segítséget fog kapni az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársához a rendszer 
használatával kapcsolatban.  
 
Nagy Gábor szőci lakos 
Lehet, hogy van valamilyen összefüggés a navigációs rendszerrel is, mert mindenki rossz 
irányba megy. Szeretném megkérdezni, hogy az a képviselő, aki engem képvisel és 
egymás után hatszor nem jelenik meg a testületi ülésen az megérdemli az illetményét?  
 
Németh Balázs polgármester 
A polgármester nem diszponálhat e fölött, sőt még a képviselő-testület sem. Ha csak 
egyelten testületi ülésen is részt vesz a képviselő, már nem tagadható meg tőle a 
képviselői tiszteletdíj. Szeretném megköszönni Török Endre képviselő társamnak és Gősi 
Miklósnak a szociális tűzifa kiosztásánál nyújtott önzetlen segítségét. 
Megállapítom, hogy több kérdés, hozzászólás nincs, a mai közmeghallgatást 1645 órakor 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 


