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Jegyzıkönyv  
 
Készült :  Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

nyilvános, rendkívüli ülésérıl 
 
Az ülés helye :  Szıci Mővelıdési Ház  
   Szıc, Kossuth L. u. 41. 
 
Az ülés id ıpontja : 2014. március 4. 1600 óra 
 
Az ülésre meghívottak:  

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

elnöke 
Lovasi Erika   jegyzı  
Kovács Tibor, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, 
Szıc Csoportjának vezetıje 
Szıc község lakossága  

 
Az ülésen megjelent:  
 

1. Németh Balázs  polgármester 
2. Farkas István  alpolgármester 
3. Roikné Kovács Beatrix képviselı 
4. Szabó Szabolcs   képviselı 

 
Lovasi Erika    jegyzı  
 
Kovács Tibor, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szıc, 
Nyirád Csoportjának vezetıje 
2 fı érdeklıdı, szıci lakos 

 
A képvisel ı-testület létszáma :  5 fı 
 
Jelenlév ı képvisel ık száma :   4 fı 
 
Távolmaradását el ıre bejelentette : Pósa Ferenc képviselı 
 
Az ülést vezeti :     Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzıkönyvvezet ı:    Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı  
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Németh Balázs polgármester  
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 tagjából 4 
fı van jelen, az ülés határozatképes. Pósa Ferenc képviselı elıre jelezte, hogy egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
 
Kérdezem, hogy a meghívóban szereplı napirendi ponttal kapcsolatban van-e módosító 
javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a következı: 
 
1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az adósságk onszolidációban 

részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatás ára 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

 
 
 
1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA AZ 
ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓBAN RÉSZT NEM VETT ÖNKORMÁNYZAT OK 
FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSÁRA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
2014. február 20-án jelent meg a Magyar Közlönyben az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló BM rendelet. Vissza 
nem térítendı támogatásban részesülhetünk, a támogatás mértéke lakosságszám 
arányosan van meghatározva, esetünkben 6.500.000 Ft. Véleményem szerint a maximális 
támogatást kell megcélozni. A rendelet szabályozza, hogy milyen célra nyújtható 
támogatás. Azt javasolom, hogy a többfunkciós önkormányzati hivatali épület felújítására 
pályázzunk, mert ez az épület ad teret a háziorvosi szolgálatnak, a mővelıdési háznak, a 
könyvtárnak és az önkormányzati hivatalnak. A következı fejlesztéseket javasolom 
megvalósítani: 
 
A Gábor Áron utcában szükséges egy kb. 50 méteres útszakasz (kb. 150 m2) 
aszfaltozása, a Kossuth Lajos utcában pedig az útburkolat javítása 1000 fm-en. 
 
A Petıfi utcában a csapadékvíz elvezetés jelenleg nem megoldott. Csapadékos idıjárás 
esetén az utca közepén megáll a víz. A problémát a csapadékvíz elvezetı árok 
mélyítésével, illetve lecsövezésével lehetne orvosolni. A Kossuth Lajos utcai vízelvezetı 
árok javítása szükséges kb. 80 fm-en, melynek az anyagköltségére pályáznánk, a 
javításokat a közcélú foglalkoztatottak végeznék el. 
 
Az önkormányzati hivatal épületének főtési rendszere elavult, a jelenlegi gázkazán 
mőködtetése nem gazdaságos. A beruházás során a gázkazánt egy modern 
kondenzációs kazánra cserélnék, illetve a radiátorokra termo-szelepeket szerelnénk, 
ezáltal biztosítva, hogy az épület minden helyiségében beállítható legyen a megfelelı 
hımérséklet. Az épület külsı hıszigeteléssel nem rendelkezik, ezért 8 cm vastagságú 
szigetelıanyaggal vonnánk be a külsı homlokzatot, és ennek eredményeként jelentısen 
csökkenne a főtési költség.  
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Sor kerülhetne az épület teljes belsı festésére, beleértve az orvosi rendelı és a 
vizesblokkok olajlábazatának festését is, valamint a mőhely és a kazánház meszelését.  
 
Árajánlatokat kértem a munkálatokra, melyet összefoglaltam egy táblázatban, ez van most 
elıttetek. Látható, hogy a belsı festésre három árajánlat érkezett, javasolom Holczer Attila 
árajánlatával tervezni a pályázatban. A külsı hıszigetelésre Bakos Márton adta a 
kedvezıbb ajánlatot, kazáncserére a Szollár és Janzsó Kft. A csapadékvíz elvezetésére 
egy árajánlatunk van a Horváth-Ép Kft.-tıl, mert az SZL-Bau Kft. nem adott ajánlatot egyik 
munkára sem, pedig kértem tılük is. 
Az utak burkolatának javítására kb. 6.500 Ft/m2 árral számíthatunk, így 848.983 Ft 
maradna a Kossuth Lajos utca kátyúzására. 
 
Elıtettek van a határozati javaslat, várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Farkas István alpolgármester  
Támogatom a polgármester javaslatát, és nagyon fontosnak tartom a falu közepén húzódó 
vízelvezetı árok renoválását is. 
 
Németh Balázs polgármester  
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a pályázat benyújtásáról 
a határozati javaslat szerint! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
12/2014. (III.4.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete pályázatot nyújt be az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési ö nkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendeletbe n foglaltak szerint. 
 
A pályázati támogatással megvalósítandó célok és az  igényelt támogatás a 
következ ı: 
 

 Fejlesztési cél Igényelt 
támogatás 

1. A Gábor Áron utca felújítása 50 fm hosszban, kb.  150 m2 
aszfaltozással 

279.400 Ft 

2. A Kossuth Lajos utca kátyúzása 1000 fm-en 848.98 3 Ft 
3. A Petıfi Sándor utcában vízelvezet ı árok és 

csapadékcsatorna építése 50 fm hosszban 
1.069.200 Ft 

4. A Kossuth Lajos utcai vízelvezet ı árok javítása kb. 80 fm-
en 

242.978 Ft 

5. Az önkormányzat hivatali épületének f őtéskorszer ősítése 1.476.700 Ft  
6. Az épület küls ı hıszigetelése 318 m 2-en 8 cm-es Nikecell-

lel 
2.219.744 Ft 
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7. Az épület bels ı festése (falak, ajtók festése, m ővelıdési 
ház színpadának, lépcs ıjének lakkozása, m őhely és 
kazánház meszelése) 1390 m 2-en 

362.995 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 6.500.000 Ft 
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat  benyújtásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelıs:  Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2014. március 6. 
 
 
Németh Balázs polgármester  
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs, köszönöm képviselı-
társaim munkáját, az ülést 1640 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 


