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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 id őpontja : 2013. december 12. 1630 óra 
 
Az ülésre meghívottak:  

 
Németh Balázs  polgármester 
Farkas István  alpolgármester 
Pósa Ferenc  képviselő 
Roikné Kovács Beatrix képviselő 
Szabó Szabolcs  képviselő; a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület 

elnöke 
Lovasi Erika   jegyző  
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
Kovács Tibor, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, 
Szőc Csoportjának vezetője 
Szőc község lakossága  

 
A meghívottakból megjelent:  
 

1. Németh Balázs  polgármester 
2. Farkas István  alpolgármester 
3. Roikné Kovács Beatrix képviselő 
4. Pósa Ferenc   képviselő 
5. Szabó Szabolcs   képviselő 

 
Lovasi Erika    jegyző  
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
 
5 fő érdeklődő, szőci lakos 

 
A képvisel ő-testület létszáma :  5 fő 
 
Jelenlév ő képvisel ők száma :   5 fő 
 
Az ülést vezeti :     Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:    Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
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Németh Balázs polgármester  
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 
jelen van mind az 5 fő, az ülés határozatképes. 
 
Képviselő-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselők részéről 
módosító javaslat nincs.  
 
Azt kérem, hogy a következő napirendi pontokat vegyük fel a mai ülésünk napirendjei 
közé:  
 
3. napirendi pont legyen: Az Ajkai járásban kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárai tervezetének megtárgyalása 
 
4. napirendi pont legyen: Karácsonyi csomagok kiosztásának megtárgyalása 
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a pol gármester által az ülés 
napirendjének módosítására vonatkozóan tett javasla tot, mely szerint a 
napirend a következ ő: 

 
 
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítá sának megtárgyalása 

Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Beszámoló a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
tevékenységér ől 
Előterjeszt ő: Lovasi Erika jegyz ő 
 

3. Az Ajkai járásban kötelez ő felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárai tervezetének megtárgyalása  
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

4. Karácsonyi csomagok kiosztásának megtárgyalása 
Előterjeszt ő: Németh Balázs polgármester 
 

5.  Vegyes ügyek 
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1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁ SÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A polgármester ismertette az 
előterjesztés lényegét, mely e jegyzőkönyv melléklete.  
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér ől szóló  
1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításár ól  

 
A módosító rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alaprendelet 
e jegyzőkönyv 1/1. melléklete 

 
 
 
2. BESZÁMOLÓ A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
Németh Balázs polgármester  
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Kérdezem a jegyző asszonytól, 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz? 
 
Lovasi Erika jegyz ő 
A jelenlévő érdeklődő szőci lakosok nem ismerik az előterjesztés tartalmát, melyben 
megpróbáltuk röviden bemutatni a közös önkormányzati hivatal tevékenységét, azt, hogy 
milyen területekkel és milyen ügyekkel foglalkozunk. A beszámolót szívesen 
rendelkezésére bocsátom annak, aki szeretné átolvasni. 
 
Németh Balázs polgármester  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
90/2013. (XII.12.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete elfogadja a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységér ől szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
3. AZ AJKAI JÁRÁSBAN KÖTELEZ Ő FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁK KÖRZETHATÁRAI TERVEZETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a 
kormányhivatal a 2014/2015. tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az 
általános iskolák felvételi körzetét, melyhez beszerzi minden év november utolsó napjáig a 
megyében található, valamennyi érintett önkormányzat véleményét. Az Ajkai járásban 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét megküldték, Szőc 
tekintetében a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola dr. Szalai Miklós Tagintézménye 
Halimba és a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Nyirád a kötelező felvételt 
biztosító iskola. Kérem, szavazzunk arról, hogy képviselő-testületünk egyetért a felvételi 
körzethatár meghatározásával. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
91/2013. (XII.12.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete egyetért a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal által meghatározott és közzét ett, az Ajkai járásban 
Szőc településre vonatkozó, kötelez ő felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatár-tervezettel. 
 
A képvisel ő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határoza tot a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási F őosztályának küldje meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  2013. december 13. 
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4. KARÁCSONYI CSOMAGOK KIOSZTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
A 65 év feletti szőci lakosoknak szoktunk karácsonyi ajándékot vásárolni, melynek értéke 
tavaly 600 Ft/fő volt. Javasolom, hogy az idén is egy 600 Ft-os bont adjunk a 65 év 
felettieknek, melyet a helyi boltban tudnak majd levásárolni. Településünkön – a szociális 
otthon lakóin kívül - a 65 év felettiek száma 34 fő, tehát 34 x 600 Ft = 20.400 Ft lenne a 
bonok összes értéke.  
Ahogy az tavaly történt, a szociális otthonban élők részére személyesen, a képviselőkkel 
együtt tervezem a december 23-i karácsonyi ünnepségen a 300 Ft értékű csomagok 
kiosztását. Ez 161 főt érint, a csomagok ára összesen 48.300 Ft. 
A kétfajta juttatás anyagi vonzata tehát összesen 68.700 Ft lenne. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. 
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Szőcön élő 34 fő 
65 év feletti lakos részére 600 Ft/fő értékű vásárlási utalványt, a szőci szociális otthonban 
élő 161 fő részére pedig 300 Ft/fő értékű karácsonyi csomagot biztosítunk, melynek értéke 
összesen 48.300 Ft. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
92/2013. (XII.12.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete a Sz őcön – nem a 
bentlakásos szociális otthonban - él ő 34 fő 65 év feletti lakos részére 600 
Ft/fő értékű vásárlási utalványt, a sz őci szociális otthonban él ő 161 fő 
részére pedig 300 Ft/f ő értékű karácsonyi csomagot biztosít.  
 
A két juttatás értéke összesen 68.700 Ft, melynek f edezetét a képvisel ő-
testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében , az általános tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  2013. december 23. 

 
 
 
 
5.  VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester  
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen már tárgyaltuk a hó-eltakarításra adott árajánlatokat 
és a rendelkezésre álló lehetőségeket. A Delta-Cat Kft.-től és a Tres-Thermo Kft.-től 
érkezett árajánlat, a tavalyi padragi vállalkozó egészségi állapota miatt december 12-ig 
időt kért tőlem. Ő közben jelezte, hogy nem tudja vállalni a munkát.  
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A Delta-Cat Kft.-nek olyan magasak az óradíjai, hogy egy tavalyihoz hasonló tél esetén kb. 
3 millió forintot kellene kifizetnünk a hó-tolásért, ennyi pénzt erre a célra az önkormányzat 
nem tud előteremteni. A 12.700 Ft-os óradíjon felül ún. elbocsátási díjat is kérnének, 
melynek összege 5.500 Ft + ÁFA lenne. Amikor az elmúlt ülést követően beszéltem velük 
a konkrét szerződésről, akkor már 22.800 Ft-os óradíjról beszéltek, mondván, hogy csak 
egy nagyobb teljesítményű géppel vállalnák a feladatot. 
 
A Tres-Thermo Kft. Turcsi Gábor helyi lakoson keresztül vállalná a hó-tolást, 10.000 Ft + 
ÁFA óradíjért. Az árajánlatok alapján javasolom, hogy a Tres-Thermo Kft.-vel kössünk 
szerződést. A polgármester ismertette a vállalkozási szerződés tervezetét, mely e 
jegyzőkönyv 5. melléklete. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy az önkormányzat a Tres-Thermo Kft.-vel köt szerződést a hó-
eltakarítási munkákra 10.000 Ft/óra + ÁFA díjért. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  

93/2013. (XII.12.) határozata  
 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy Sz őc település téli hó-eltakarítási feladatainak 
ellátására, 2013. december 16-tól 2014. március 31- ig terjed ő időszakra 
szerződést kössön a Tres-Thermo Kft.-vel (1141 Budapest, Szugló u. 82., 
képviseli: Trestyén Gábor). 
 
A vállalkozási díj gépi munkaóránként 10.000 Ft + Á FA, melynek fedezetét 
a képvisel ő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe n az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határid ő a szerződés megkötésére: 2013. december 13. 
 

A vállalkozási szerződés tervezete e jegyzőkönyv 5. melléklete 
 
 
 
Németh Balázs polgármester  
Szabóné Lakatos Andrea ajkai lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint 
2013. december 16. napjától szeretné bérbe venni az önkormányzati tulajdonban lévő 
vendéglátó üzletet. Nem tudja azonban befizetni a képviselő-testület által meghatározott 
kéthavi kauciót, és nem rendelkezik az üzlet megnyitásához szükséges hatósági 
engedélyekkel sem. Azt javasolom, hogy erre tekintettel utasítsuk el a kérelmét. Kérem, 
szavazzunk! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
94/2013. (XII.12.) határozata  

 
Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete elutasítja Szabóné 
Lakatos Andrea ajkai lakos kérelmét, mely az önkorm ányzat tulajdonában 
lévő vendéglátó üzlet bérbe vételére vonatkozik. 
 

Indokolás 
 
Az ügyfél a megbeszélt határid őig nem fizette meg a bérbeadás feltételéül 
meghatározott kéthavi kauciót, és nem rendelkezik a z üzlet 
üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel. 
 
A képvisel ő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfele t a 
határozat megküldésével döntésér ől értesítse. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határid ő:  2013. december 30. 

 
 
 
 
Németh Balázs polgármester  
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm a képviselő-
testület munkáját, az ülést 1655 órakor bezárom. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 


