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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: 2018. március 19. 1200 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 

 
Az ülésen jelen vannak: 
 

1. Németh Balázs  polgármester 
2. Farkas István  alpolgármester 
3. Nagy József  képviselő 
4. Pósa Ferenc  képviselő 
5. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika   jegyző 

 
 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma: 5 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 5 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs. A mai ülés napirendje a 
következő. 
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1. Településkép védelméről szóló rendelet megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása  
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

3. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Az állami főépítész véleményét 
figyelembe véve, a Város és Ház Bt. elkészítette a településkép védelméről szóló 
rendelet-tervezetet. Elfogadásával a reklámokról szóló rendeletünk hatályát veszti. A 
rendelet-tervezetben szabályozva van, hogy mely esetekben kell kérelmet benyújtani. A 
HÉSZ-ből is vettek át részeket. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a településkép védelméről szóló rendelet 
előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

Szőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Átadnám a szót jegyző asszonynak, aki 
a napirendi pont előterjesztője.  
 
Lovasi Erika jegyző 
Ahogy az a kiküldött előterjesztésben is szerepel, a 2018. évben a képviselő-testület nem 
tervez olyan építési beruházást, illetve árubeszerzést vagy szolgáltatás megrendelést, 
mely elérné a Közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt. Ezért Szőc Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre nem készít közbeszerzési tervet, viszont 
az előírásoknak megfelelően erről a testületnek tárgyalnia kell. Amennyiben év közben 
szükségessé válik, a közbeszerzési tervet elkészítjük. 
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3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérelemmel fordult hozzám az Országos Mentőszolgálat Alapítvány az Ajkai 
Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében. A mentőállomásnak egy Lucas2 
Mellkaskompressziós készülékre lenne szüksége, az eszköz ára 4.051.300 Ft. Tavaly 
75.000 Ft támogatást nyújtottunk a defibrillátor megvásárlásához. 
 
Nagy József képviselő 
Miből tudnánk pénzt átcsoportosítani a támogatás nyújtásához? 
 
Lovasi Erika jegyző 
A 2017. évi pénzmaradvány terhére lehetne nyújtani a támogatást.  
 
Pósa Ferenc képviselő 
Egyetértek az Alapítvány támogatásával és javaslom, hogy 50.000 Ft-ot adjunk. 
 
Farkas István alpolgármester 
A támogatással egyetértek, 50.000 Ft-ot javaslok. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk 50.000 Ft támogatás 
megítéléséről az Országos Mentőszolgálat Alapítvány által az Ajkai Mentőállomás javára! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2018. (III.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány részére 50 000 Ft azaz Ötvenezer forint 
pénzadományt nyújt, az Ajkai Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek 
korszerűsítésére, Lucas2 mellkaskompressziós készülék vásárlására. 
 
A képviselő-testület a fenti támogatást az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az 
támogatás átutalásáról az Alapítvány CITI Bank 1080 0007-6816 4029 
számú számlaszámára. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2018. március 30. 
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Németh Balázs polgármester 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2014. (II.4.) határozatával elfogadta 
Szőc Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programját. A helyi esélyegyenlőségi 
programot 2 évente kell felülvizsgálni.  
 
Lovasi Erika jegyző 
Ismét eltelt 2 év, és bár van módosítani való, de kérem, hogy most módosítások nélkül 
fogadja el a képviselő-testület, mert 2018. évben teljesen újat kell készíteni. Kötelező 
képzésen kell részt vennie annak, aki a HEP-pel foglalkozik. Csak, akinek ehhez 
képesítése van készítheti el az esélyegyenlőségi programot, illetve annak módosítását. A 
kétévenkénti felülvizsgálatról szóló határozatra a hatóságnak szüksége van. 
 
Németh Balázs polgármester 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, Szőc Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata nem szükséges azt a képviselő-testület változatlan formában elfogadja. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2018. (III.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ebktv.) 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) időarányos 
megvalósulását, illetve az Ebktv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott 
helyzet esetleges megváltozását áttekintette. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a HEP felülvizsgálata nem 
szükséges, azt változatlan formában elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy jelen határozatot töltse fel a 
HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének 
támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  A HEP következő áttekintésére: 2018. július 22. 

 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1220 órakor 
bezárom. 
 

Kmf. 
 


