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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: 2015. június 25. 1600 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 
 

Németh Balázs polgármester 
Farkas István alpolgármester 
Nagy József képviselő 
Pósa Ferenc képviselő 
Török Endre képviselő 
 
Szabó Szabolcs a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület elnöke 
Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc,  
 Nyirád Csoportja vezetője 
 
Lovasi Erika jegyző 

 
Szőc község lakossága 

 
A meghívottakból megjelent: 
 

1. Németh Balázs polgármester 
2. Nagy József  képviselő 
3. Török Endre  képviselő 
 
Lovasi Erika  jegyző 

 
 
A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  3 fő 
 
Az ülést vezeti:    Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Némethné Vratnik Irén igazgatási ügyintéző 
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Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 5 tagjából 3 tag van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Farkas István alpolgármester és Pósa Ferenc képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt 
indokolt távolmaradását előre bejelentette. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött 
lakossági szennyvíz elszállítására 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A KÖZMŰVELŐDÉSI 
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁSRA 
 
Németh Balázs polgármester 
Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerint a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A pályázat célja központi költségvetési 
forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött 
közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi 
színtér műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének 
karbantartására, felújítására. A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft. A támogatás 
maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese. A pályázatot elektronikusan 2015. június 
29-ig kell rögzíteni, ezért kell sürgősen döntetünk.  
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton keresztül javaslom, hogy a művelődési ház 
színpadát újítsuk fel. A jelenlegi hajópadlók kopottak, sok helyen az illesztésük nem jó, és 
a szegek fejei kiállnak a hajópadlókból, mivel nem szakszerűen az illesztéseknél lettek 
leszegelve, hanem merőlegesen. A színpad alatt nincs beton réteg, így a párnafák egy 
salakágyban vannak lerakva. Az első elgondolásom az volt, hogy betonozzuk le a 
színpadot, és azután csúszásmentes műpadlóval borítsuk le. Erre vonatkozóan árajánlatot 
kértem Bakos Márton építőipari vállalkozótól (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 54.). Mivel a 
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vállalkozó árajánlata jelentős összegű volt, bruttó 733.996 Ft, ezért újabb árajánlatot 
kértem be más kivitelezési megoldással. A szomszéd településen elő asztalost kerestem 
meg (Kovács Róbert, Kerekasztal XXI. Kft., 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 23.), hogy 
tegyen árajánlatot arra vonatkozóan, hogy mennyiért tudná felújítani a színpadot fából. A 
helyszíni felmérés során megállapításra került, hogy a párnafák jó állapotúak a színpad 
alatt, így azokat szerencsére nem kell cserélni. Az asztalos a jelenlegi hajópadlót 
felszedné, és új borovi fenyőből készült hajópadlót fektetne le, majd lecsiszolná és felület 
kezelné két réteg lakkal. Ennek az árajánlatnak a végösszege bruttó 451.980 Ft. 
Javaslom, hogy ezt az árajánlatot fogadjuk el, és állítsuk be a pályázatba.  
A Kossuth u. 41. sz. alatti közösségi színtér világítás fejlesztésére is árajánlatot kértem be 
a Gosztolya Biztonságtechnika Kft.-től, amelynek összege bruttó 245.000 Ft. A világítás 
korszerűsítése miatt az épület érintésvédelmi felülvizsgálatát is meg kell újítani, ezért 
javaslom, hogy ettől a vállalkozótól rendeljük meg a világítás korszerűsítést, mivel 
korábban ők csinálták az épület érintésvédelmi felülvizsgálatát, illetve ezt az árajánlatot is 
a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatban szerepeltessük. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a pályázat benyújtásáról a határozati javaslat szerint! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2015. (VI.25.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) 
pontjában foglaltak szerint. 
 
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház – 
közösségi színtér – technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. 
 
A képviselő-testület a Művelődési Ház és az emeleten lévő közösségi 
helyiség festését, a közösségi színtér világítás-korszerűsítését és a 
színpad felújítását tervezi. Tervezi továbbá a következő eszközök 
beszerzését: 1 db fax készülék, 2 db fém függönykarnis, 2 db 
sötétítőfüggöny, 2 db ötpolcos könyvespolc és 3 db olvasólámpa. A 
felújítások és beszerzések összes költsége 1.302.000 Ft. 
 
A képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
önrészeként 781.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, a K6 rovaton belül 63.000 Ft-ot, és a K7 rovaton belül 
718.000 Ft-ot a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze soron. 
 
Igényelt pályázati támogatás: 521.000 Ft. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
pályázat elkészítésére és benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 29. 

 
 
 
 
2. PÁLYÁZAT ISMÉTELT KIÍRÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA NEM KÖZMŰVEL 
ÖSSZEGYŰJTÖTT LAKOSSÁGI SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSÁRA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták a pályázati felhívás tervezetét, melyben csak a dátumok 
változtak az előzőleg kiírt felhíváshoz képest. Az ismételt felhívásra azért van szükség, 
mert a 29/2015. (V.26.) határozatunk szerint meghirdetett felhívásra egyetlen pályázat 
sem érkezett. A tértivevények tanúsága szerint a felhívást mind az öt vállalkozás 
képviselője átvette. A Remondis Sümeg Kft. jelzett vissza azzal, hogy nem foglalkozik 
szennyvíz összegyűjtésével. A tervezetbe felvettük a devecseri Temesvári Zoltánt is, 
részére is javasolom megküldeni a felhívást. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a felhívás ismételt kiírásáról a pályázati felhívás-tervezet szerint. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2015. (VI.25.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek 
nyilvánítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozóan a 29/2015. (V.26.) határozata szerint meghirdetett pályázatot, 
mert a felhívásra egyetlen pályázat sem érkezett. 
 
A képviselő-testület ismételten pályázati felhívást tesz közzé a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás 
elvégzésére történő kiválasztásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a 
következő vállalkozóknak küldje meg, valamint a község honlapján tegye 
közzé: 
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1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 
5. Temesvári Zoltán 8460 Devecser, Arany J. u. 18. 

 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. július 3. 

 
A pályázati kiírása e jegyzőkönyv 1. melléklete. 

 
 
 
 
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz csatolni szükséges az önkormányzat 
költségvetési rendeletének azon fejezetét, mely igazolja a közművelődési támogatás 
alapjául szolgáló saját forrás betervezését. A pályázat önrésze 718.000 Ft. melyet 
javaslom, hogy a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítsunk. 
 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést, várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendeletének előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 

1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt 1/2015. (II.19.) rendelet e jegyzőkönyv 2/1. melléklete. 
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3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Mivel a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatására kapott 1,2 millió forint feltétele, hogy a könyvtár valamelyik hétvégi napon is 
nyitva legyen ezért a könyvtár nyitvatartási ideje 2015. 07. 01-jétől az alábbiak szerint 
alakul: szerda, csütörtök, péntek, szombat 1730 - 1930 között. Így heti 8 órában lesz nyitva 
a könyvtár. Ez a nyitva tartás a Kossuth Lajos utca 14. szám alá költözés után sem fog 
változni.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2015. (VI.25.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kötelező feladat 
ellátási körébe tartozó könyvtári szolgáltatást ellátó nyilvános könyvtár 
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint módosítja: 
 
Szerda, csütörtök, péntek, szombat: 1730 - 1930. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy könyvtár nyitva 
tartásának módosításáról a Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézetet, valamint a lakosságot értesítse. 
 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2015. június 30. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Korábbi képviselőtestületi ülésen beszéltünk arról, hogy a kialakításra kerülő könyvtárban 
szükség lenne valamilyen vagyonvédelmi berendezésre. Ennek kapcsán árajánlatokat 
kértem be riasztóberendezésre és kamerarendszerre is. A Gosztolya Biztonságtechnika 
Kft. (8400 Ajka, Szilvágyi K. u. 87/A.) riasztórendszerre bruttó 100.000 Ft-os, 
kamerarendszerre 95.000 Ft-os árajánlatot adott. A Geoirány Kft. (8400 Ajka, Szabadság 
tér 6.) kamerarendszerre bruttó 246.334 Ft-os, riasztórendszerre bruttó 190.290 Ft-os 
árajánlatot adott. Javaslom, fogadjuk el a Gosztolya Biztonságtechnika Kft 
riasztórendszerre vonatkozó árajánlatát. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Gosztolya Biztonságtechnikai Kft. árajánlatának elfogadásáról! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2015. (VI.25.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gosztolya 
Biztonságtechnikai Kft. (8400 Ajka, Szilvágyi Károly u. 87/A.) árajánlatát 
fogadja el, melynek alapján a Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti 
önkormányzati tulajdonban lévő épületben riasztórendszert épít ki. A 
munka költsége bruttó 100.000 Ft, mely összeg tartalmazza a munkadíjat 
is. 
 
Az önkormányzat a fedezetet a 2015. évi költségvetésében az előző évi 
maradvány terhére biztosítja. 
 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Tájékoztatom továbbá a képviselőtestületet, hogy a könyvtár felújítása során plusz 
költségek merültek fel, mivel az OSB burkolat lebontása után tapasztaltuk, hogy a fal 
nedves, és több helyen penészes. A kőműves felmérte, és azt közölte, hogy kb. bruttó 
60.000 Ft (anyag+munkadíj) plusz költség lesz. A vakolatot mindenképpen le kell bontani 
és helyette szárító vakolattal újravakolni ezért a plusz költség kifizetését vállalnunk kell. 
 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek a vegyes ügyek keretében? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a 
mai ülést 1635 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 

 


