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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános, rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye: Szőci Művelődési Ház  
   Szőc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés időpontja: 2017. december 19. 1000 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 
 

Németh Balázs polgármester 
Farkas István alpolgármester 
Nagy József képviselő 
Pósa Ferenc képviselő 
Török Endre képviselő 

 
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 
 

 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma: 4 fő 
 
Az ülést vezeti:   Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Némethné Vratnik Irén igazgatási ügyintéző 
 
 
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 távolmaradását előre jelezte. 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs. 
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A mai ülés napirendje a következő: 
 
1. A Településképi Arculati Kézikönyv megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának módosítása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A 2017. december 7-i közmeghallgatáson jelen volt a Város és Ház Bt két képviselője, 
akik bemutatták a településképi arculati kézikönyvet. A véleményezési időszakban két 
vélemény érkezett. A Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának szakami 
véleménye alapján a TAK összességében nagyon igényesen és jól kidolgozott anyag, 
tükrözi a rá fordított időt és munkát. A tervezet a szakmai kritériumoknak alapvetően 
megfelel, a jogszabály által előírt tartami követelmények teljesülnek. A kézikönyv többnyire 
arra törekszik, hogy a település lakóinak, az építkezőknek, illetve az érdeklődőknek 
megadja a kezdeti segítséget a település építészeti örökségét és a modern kor igényeit 
összehangoló szemlélet kialakításához. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Településiképi Arculati Kézikönyv 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 
85/2017. (XII.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) véleményezési határideje 2017 
december 15-én lejárt, eddig az időpontig a Nemzeti Hírközlési Hatóság és 
a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája véleménye érkezett meg. 
Az azokban foglalt észrevételek alapján a TAK kiegészítése, javítása 
szükséges. A Partnerségi egyeztetés lezárult, a két lakossági fórum 
megtartásra került, melynek során a partnerek észrevételt nem tettek. 
 
A Képviselő-testület a módosított Településképi Arculati Kézikönyvben 
foglaltakkal egyetért, így azt elfogadja. 
 
Felkéri a Megbízott Város és Ház Bt.-t a Településképi Arculati Kézikönyv 
véglegesítésére. 
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Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A Településképi Arculati Kézikönyv e jegyzőkönyv 1. melléklete. 

 
 
 
2. A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az előterjesztést képviselő társaim megkapták. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk, a falugondnoki szolgáltatás 
szakmai programjának az 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 
86/2017. (XII.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a falugondoki szolgáltatás szakmai programját, és hatályon 
kívül helyezi a 77/2008. (VI.25.) képviselő-testületi határozattal 2015. 
március 25-én jóváhagyott szakmai programot.  
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal, ill. folyamatos 

 
A szakmai program e jegyzőkönyv 2. melléklete. 

 
 
 
3. VEGYES ÜGYEK 
 
Farkas István alpolgármester 
A polgármestert az elmúlt időszakban a településünk fejlődéséért, valamint a falugondnok 
helyettesítőjeként végzett jelentős mértékű munkájának ellentételezéseként javaslom, 
hogy egy havi alapilletményének megfelelő összeggel megegyező, bruttó 299 151 Ft 
jutalomban részesítsük. 
 
Nagy József képviselő 
Egyetértek a jutalmazással. 
 
Németh Balázs polgármester 
Személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-testületet, hogy zárjon ki a 
jutalmazásomra vonatkozó döntésből. 
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Farkas István alpolgármester 
Kérem a képviselő-testületet, hogy személyes érintettsége miatt szavazzunk Németh 
Balázs polgármester kizárásáról a jutalmazására vonatkozó döntésből. 
 
Az alpolgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2017. (XII.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Németh Balázs polgármestert a saját jutalmának 
megállapítására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős: Farkas István alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Farkas István alpolgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Javaslom, hogy a polgármestert a település 
fejlődéséért végzett jelentős mértékű munkája elismeréseként bruttó 299 151 Ft 
jutalomban részesüljön. Kérem, szavazzunk! 
 
Az alpolgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
88/2017. (XII.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Balázs 
polgármestert a település fejlődéséért végzett jelentős mértékű 
munkájának elismeréseként egy havi alapilletményének megfelelő 
összegű bruttó 299 151 Ft jutalomban részesíti. 
 
A képviselő-testület a jutalom fedezetét úgy biztosítja, hogy az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének következő módosításakor az 
egyéb dologi kiadások előirányzatából átcsoportosítja a jutalom és 
járulékai összegét a személyi juttatások előirányzatába. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. december 22. 
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Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1030 órakor 
bezárom. 
 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 

  
  

 


