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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: 2018. november 16. 1300 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. Véleményezési és partnerségi egyeztetés lezárásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 
jogosultsági feltételeinek megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 

 
1.Véleményezési és partnerségi egyeztetés lezárásának megtárgyalása 
 
Németh Balázs polgármester 
Az új rendezési terv jóváhagyása az utolsó előtti stádiumához ért, az államigazgatási 
véleményezés lezajlott, a tervezők az észrevételeknek megfelelően javították, illetve 
kiegészítették a terveket. Az Állami Főépítésznek és a Közlekedési hatóságnak voltak 
legfőképpen észrevételei, ezekkel külön is egyeztettek a tervezők. A terven érdemi 
változtatást nem kértek. A jogszabályok szerint a véleményezési eljárást képviselő-
testületi határozattal kell lezárni, azaz el kell fogadni a beérkezett véleményeket. A 
tervezők táblázatosan összefoglalták a véleményeket és külön meg is válaszolták, ahol 
nem értettek egyet a véleménnyel, ott megindokolták, hogy miért nem.  
Párhuzamosan a partnerségi - lakossági egyeztetés is véget ért, a lakosok nem adtak be 
észrevételt és a lakossági fórumon sem hangzott el a tervvel kapcsolatos vélemény. A 
partnerségi egyeztetés lezárása is ezzel a döntéssel záródik. Ezután kerül az Állami 
Főépítészhez még a javított terv, neki 21 napja van a záró vélemény kiadására. Várhatóan 
december közepén fogadhatjuk ez az új rendezési tervet.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a véleményezési és partnerségi egyeztetés lezárásának az előterjesztés 
szerinti felfogadásáról. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2018. (XI.16.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Településrendezési 
eszközök felülvizsgálata tekintetében a partnerségi egyeztetés során, 
illetve a véleményezési szakaszban beérkezett véleményekkel 
kapcsolatban - a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően  
1.  megállapítja, hogy a lefolytatott partnerségi véleményezés során a 

módosítással kapcsolatban a Partnerektől észrevétel nem érkezett. A 
partnerségi szabályzat szerinti lakossági fórum megtartásra került, a 
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lakossági fórumon nem hangzott el olyan vélemény, amely a 
településrendezési eszközök javítását igényelné. A partnerségi 
egyeztetést a fentiek miatt lezártnak tekinti; 

2. úgy dönt, hogy a közbenső véleményezés során beérkezett 
véleményeket az azokra adott válaszok szerint elfogadja, jogszabályon 
alapuló észrevétel nem maradt fent;  

3. a tervezett korlátozott használatú mezőgazdasági területet, továbbá a 
mezőgazdasági övezetekben a turisztikai célú létesítmények 
elhelyezhetőségét, mivel azt a történeti tájhasználat, 
településszerkezet, mint kialakult településrendezési ok és helyzet 
indokolja, és közérdeket nem sért, meg kívánja tartani; 

4. megállapítja, hogy a településrendezési eszköz módosítás 
véleményezési szakasza lezárult; 

5.  megállapítja, hogy a véleményezési dokumentációban szereplő 
"Környezeti értékelést" a környezetvédelemért felelős államigazgatási 
szervek elfogadták, ezért a környezeti vizsgálati eljárást lezárja; 

6.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés 
dokumentálásáról és közzétételéről, 

7. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre 
bocsájtandó tervdokumentációt; 

8. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban 
átdolgozott településrendezési eszközök felülvizsgálatát, az eljárás 
során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési 
szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá 
azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső 
szakmai véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészének és a kérelemhez csatolja 3. pontban foglaltak 
vonatkozásában az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban: OTÉK) foglaltaknál megengedőbb szabályok, OTÉK 
111. § (2) bekezdése szerinti indokolását.  

 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2018. november 21. 

 
 
 
2. A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS 
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. 30 m3 tűzifát igényeltünk, 28 m3 
támogatást kaptunk. Háztartásonként 2 m3 tűzifa juttatását javaslom. Az előterjesztésben 
olvasható, hogy melyek azok a feltételek, melyeket megszabnánk a tűzifa juttatásról szóló 
rendeletünkben. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a tűzifára vonatkozóan az 
adásvételi szerződés megkötésre került. A támogatott famennyiség tekintetében 1 270 
Ft/m3 összeget (a támogatás 17 780 Ft/m3, a tűzifa ára 19 050 Ft/m3) az önkormányzatnak 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 16-i nyilvános, rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 

4 

kell állnia, és a tűzifa szállításával kapcsolatos költségek 3 175 Ft/m3 is az 
önkormányzatot terhelik. Így bruttó 124 460 Ft önrészt kell önkormányzatunknak vállalnia.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
először szavazzunk az önerő biztosításáról 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 
54/2018. (XI.16.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének 
I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott 
igény alapján 28 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlásához 497 
840 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
 
A vissza nem térítendő támogatás (497 840 Ft) és a szociális célú tűzifa 
értékének (533 400 Ft) különbözetét 35 560 Ft-ot, valamint a szállítás 
költségét (bruttó 3 175 Ft/m3), összesen 88 900 Ft, mindösszesen 124 460 
Ft-ot, mint önerőt a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében, a természetben nyújtott lakhatási támogatás kiadásai 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2019. február 15. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelete 

szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 



 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 16-i nyilvános, rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 

5 

3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Az idén is szeretnénk vásárolni mikuláscsomagokat a gyermekek részére, illetve 
karácsonyi csomagokat az időseknek. A faluban a 60 év feletti lakosoknak juttatnánk 
karácsonyi élelmiszer csomagot, és az idősek otthonában is mind a 160 lakó kapna. A 
tavalyi évben 286 800 Ft-ot költöttünk erre a célra. 
Javaslom, hogy a tavalyi tervezett költségeket emeljük meg egységesen 200 Ft-tal, mivel 
drágultak az édességek és az élelmiszerek. 
A csomagok megvásárlásának költségei előzetes számítások alapján az alábbiak szerint 
alakulna: mikuláscsomag a 14 év alatti gyermekek részére, 62 fő, bruttó 1 400 
Ft/csomag/fő áron 86 800 Ft, a 60 év feletti lakosoknak karácsonyi csomag, 62 fő, bruttó 
1 400 Ft/csomag/fő áron 86 800 Ft, és az idősek otthonában élők részére karácsonyi 
csomag 1 100 Ft/csomag/fő áron 176 000 Ft. Mindösszesen 349 600 Ft értékben. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Mikulás- és karácsonyi csomagok megvásárlásáról aszerint, hogy a 
Mikuláscsomag 1 400 Ft/fő, a karácsonyi csomag 1 400 Ft/fő, az idősek otthonában élők 
részére1 100 Ft/fő egységáron kerülnek beszerzésre. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2018. (XI.16.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60 év feletti szőci 
lakosok és a szőci idősek otthonában élő lakosok részére karácsonyi 
ajándékcsomagot, a szőci 14 év alatti gyermekek részére 
Mikuláscsomagot vásárol, melyek költsége a következő: 
 
60 év feletti idősek részére ajándékcsomag: 62 fő x 1 400 Ft = 86 800 Ft 
Az otthonban élők részére ajándékcsomag: 160 fő x 1 100 Ft = 176 000 Ft 
14 év alatti gyermekek részére Mikuláscsomag: 62 fő x 1 400 Ft= 86 800 Ft 
Összesen: 349 600 Ft 
 
A képviselő-testület a csomagok árának fedezetét az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2018. december 5. 

 
 
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. 
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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. 
 
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 
56/2018. (XI.16.) 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  
57/2018. (XI.16.) 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 az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a személyi juttatások, normatív jutalom előirányzatának 
terhére biztosítja. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2018. november 30. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1400 órakor 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Németh Balázs Lovasi Erika 
polgármester jegyző 

 


