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ELŐTERJESZTÉS 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2015. szeptember 29-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: A Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti ingatlan közösségi színtérré 

történő kijelölésének megtárgyalása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (III.20.) határozatával jelölte 
ki a közösségi színteret az alábbiak szerint: 
 
1. A képviselő-testület a közművelődés céljait szolgáló közösségi színtérnek kijelöli 
a) az Önkormányzat tulajdonát képező, 149 hrsz-on elhelyezkedő Művelődési Ház 
épületének földszintjét - többcélú intézmény, tetőtér beépítésű épület, alapterülete: 226 m2, 
cím: 8452 Szőc, Kossuth u. 41., valamint 
b) a tetőtér részből 40 m2 alapterületet. 
 
2. A Művelődési Ház kijelölt területén helyezkedik el a 
a) színpad 
b) 250 fő befogadására alkalmas két közösségi terem, amelyek szükség esetén 
egybenyithatók, 
c) egy öltöző, tároló helyiség 
d) WC, kézmosó és közlekedők. 
 
3. Az épület tetőterében működik 40 m2 alapterületen a könyvtár. 
 
4. A képviselő-testület a Művelődési Ház működését a 082041, 082044 és 082092 
kormányzati funkciók előirányzatából biztosítja. 
 
 
Mivel a tetőtérben lévő könyvtár hamarosan átköltözik a Kossuth Lajos u. 14. szám alatti 
épületbe, ezért javaslom a 13/2014. (III.20) határozatot a következők szerint módosítsuk. 
 
1. A képviselő-testület a közművelődés céljait szolgáló közösségi színtérnek kijelöli 
c) az önkormányzat tulajdonát képező, 9/3 hrsz-on elhelyezkedő könyvtár épületet, melynek 
alapterülete 85 m2, cím: 8452, Szőc, Kossuth Lajos u. 14. 
 
A harmadik pontot, miszerint az épület tetőterében működik a könyvtár pedig töröljük a 
határozatból.  
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A módosítás hatályának 2015. 10. 13-át javaslom, mivel addigra megtörténik a könyvtár 
átköltöztetése. Az épület közösségi színtérré történő kijelölését azért tartom fontosnak, mivel 
ezáltal a jövőben pályázati források segítségével (pl. közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás pályázat) tovább tudnánk korszerűsíteni az épületet. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT:  
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………. határozata 

 
Szőc község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színtér kijelöléséről szóló, a 
13/2014. (III.20.) határozatát módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetben, a 
következők szerint fogadja el: 
 
 
1. A képviselő-testület a közművelődés céljait szolgáló közösségi színtérnek kijelöli 
 
a) az Önkormányzat tulajdonát képező, 149 hrsz.-on elhelyezkedő Művelődési Ház 
épületének földszintjét - többcélú intézmény, tetőtér beépítésű épület, alapterülete: 226 m2, 
cím: 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41., 
 
b) a tetőtér részből 40 m2 alapterületet, valamint 
 
c) az önkormányzat tulajdonát képező, 9/3 hrsz.-on elhelyezkedő könyvtár épületet, melynek 
alapterülete 85 m2, cím: 8452, Szőc, Kossuth Lajos u. 14. 
 
2. A Művelődési Ház kijelölt területén helyezkedik el a  
a) színpad 
b) 250 fő befogadására alkalmas két közösségi terem, amelyek szükség esetén 
egybenyithatók, 
c) egy öltöző, tároló helyiség 
d) WC, kézmosó és közlekedők. 
 
3. A képviselő-testület a Művelődési Ház működését a 082044 és 082091 kormányzati 
funkciók előirányzatából biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. október 13., ill. folyamatos 
 
 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait az előterjesztésem megtárgyalására és elfogadására! 
 
 
 
Szőc, 2015. szeptember 21. 
 
 
 
 


