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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: 2017. november 7. 1600 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 
 
1 fő érdeklődő, szőci lakos 

 
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. 
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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. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 

jogosultsági feltételeinek megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

3. DRV Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés ismételt megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. A Magyar Állam tulajdonában álló, közfoglalkoztatási munkaprogram 
keretében kitermelt tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

5. Vegyes ügyek 

 
 
 
1. A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS 
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Korábban pályázatunk barnakőszénre, 
és az önkormányzat el is nyert 221 q barnakőszenet, 701 675 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesültünk. Azt tudni kell, hogy a barnakőszénnél előírja a pályázati 
kiírás, hogy min. 500 Ft/q+ÁFA összeget kell állnia az önkormányzatnak. Ez pont így is 
adódik, mert amit kapunk az 2 500 Ft+ÁFA, amit fizetünk a szénért az 3 000 Ft+ÁFA. 
Bruttó 635 Ft-ba kerül 1 q szén. A 221 q esetén az önkormányzat által fizetendő összeg 
140 335 Ft. Szállítási költség az önkormányzatot nem terheli, mert azt mondták, hogy a 
3 000 Ft+ÁFA összegben a szállítás is bent van. Most azt kell megbeszélnünk, hogy ki 
részesüljön ebben a támogatásban. Annyit elmondanék, hogy a hivatalsegéd segítségével 
próbáltuk felmérni azt, hogy kik azok, akik szénnel is tudnak tüzelni. Tizenvalahány főt 
össze is tudnunk írni. A 221 q-t ha leosztom azzal a 6 q-val, amit maximum kaphat 1 
háztartás, az 37 főre jön ki. Az Ormosszén Zrt. tájékoztatott arról, hogy raklapot nem 
akarnak megbontani. 1 raklapon 10 q szén van. Tehát ez a mi esetünkben 22,1 raklap. 
900 kg a plusz, ha nem bontanak raklapot. Az előterjesztésben az szerepel, hogy 
kérelemre történjen a szén elosztása és a jogosultakat jövedelem alapján rangsoroljuk. A 
2017. évi igénylés feltételeit rendeletben kell szabályoznunk. Ahhoz, hogy ezt a szenet 
szét tudjuk osztani, tudnunk kellene, hogy kik azok, akik igénylik, és az igénylőkhöz 
kellene igazítani a jogosultsági feltételeket. Amennyiben most a beterjesztett rendelet-
tervezetet elfogadjuk és nem lesz annyi igénylő, a ki nem osztott szénre kapott támogatást 
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vissza kell fizetnünk, vagy módosítani kell a rendeletet, hogy mind a 221 q szenet ki tudjuk 
osztani. Úgy gondolom, hogy a mai napon az előterjesztett rendelet-tervezetet ne fogadja 
el a testület, hanem végezzünk előzetes felmérést a mellékelt kérelem alapján, és az 
igénylők szociális helyzetét megismerve alkosson a képviselő-testület rendeletet. Így 
biztosítva lenne, hogy csak olyanok kapjanak szenet, akik el is tudják tüzelni, hisz csak ők 
igényelnék, és kellő rálátásunk lenne az igénylők szociális helyzetére és számára. Az 
előzetes felmérés lenne a kiosztás alapja. Javaslom, hogy az előzetes felmérés határideje 
2017. november 15. legyen. 
 
Farkas István alpolgármester 
Egyetértek a javaslattal, végezzünk előzetes felmérést. 
 
Németh Balázs polgármester 
2017. november 15. napjáig előzetes felmérést végzünk. A kérelem nyomtatvány 
rendelkezésre áll a hivatalban. Kérem szavazzunk arról, hogy a felmérés eredményének 
birtokában a soron következő képviselő-testületi ülésen dönt a testület a szociális célú 
tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2017. (XI.7.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 15. 
napjáig előzetes felmérést készít a szociális célú tüzelőanyag jogosultsági 
feltételeinek meghatározása céljából. 
 
A felmérést követően a kérelmezők szociális helyzetét megismerve a 
képviselő-testület a soron következő ülésén dönt a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 13. 
mellékletének I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 
jogosultsági feltételeinek meghatározásáról. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az előzetes felmérés 
elvégzésével.  
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 
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2. A REKLÁMOK, REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő társaim az írásos előterjesztést megkapták. A rendelet tervezetet a 
Településképi Arculati Kézikönyv készítője a Város és Ház Bt. képviselője is átnézte és 
jóváhagyta.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 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-testülete 
11/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
3. DRV ZRT. BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ISMÉTELT MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A 2017. szeptember 28-i testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy a DRV Zrt. által 
készített bérleti-üzemeltetési szerződést azzal a feltétellel fogadjuk el, ha Szőc Község 
Önkormányzata határozatlan időre kötheti meg. Illetve döntöttünk arról is, hogy az 
önkormányzat nem kíván részvényt vásárolni. A képviselő-testület határozatai 
megküldésre kerültek a szolgáltató részére. A DRV Zrt. kérte a testület döntésének 
felülvizsgálatát. Tárgyalásokat folytattam, melyek során tudomásomra jutott, hogy 
határozatlan idejű szerződés esetén is csak súlyos szerződésszegés esetén tudnánk a 
jelenlegi szolgáltatóval szerződést bontani. Tehát mindegy, hogy határozott vagy 
határozatlan időre írjuk alá a bérleti-üzemeltetési szerződést. Ezért javaslom, hogy 
módosítsa a képviselő-testület a 64/2017. (IX.28.) határozatát és fogadja el a DRV Zrt. 
bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy a képviselő-testület módosítja a 64/2017. (IX.28.) határozatát és 
elfogadja a bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2017. (XI.7.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint 
módosítja a képviselő-testület 64/2017. (IX.28.) határozatát. 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a DRV_V_204 számon nyilvántartott 
és VKEFFO_2016/4381-1 (2016) számú működési engedéllyel rendelkező 
víziközmű-rendszer vonatkozásában készített Bérleti-Üzemeltetési 
Szerződés Módosítást közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére és 
annak elfogadását javasolja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti-
üzemeltetési szerződést aláírja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2017. november 17. 

 
 
Németh Balázs polgármester 
A DRV Zrt. tájékoztatás szerint amennyiben önkormányzatunk nem vásárol 10 000 Ft 
névértékű részvénytulajdont, az önkormányzatnak pályázati eljárást kell lefolytatnia az 
üzemeltetési szerződés megkötésére a hatályos jogszabályok alapján. A pályázat 
kiírására a pályázati kiarás Hivatal által történő jóváhagyását követően kerülhet sor. Ennek 
előzetesen becsült költsége 150 000 Ft. Amennyiben 2017. december 31. napjáig nem jön 
létre a szerződés a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közérdekű 
üzemeltetőt jelöl ki. A fentiekre tekintettel javaslom, hogy módosítsuk a 65/2017. (IX.28.) 
határozatát és Szőc Község Önkormányzata vásároljon 10 000 Ft névértékű DRV Zrt. 
részvényt.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy a képviselő-testület módosítja a 65/2017. (IX.28.) határozatát és 
10 000 Ft névértékű DRV Zrt. részvényt vásárol. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2017. (XI.7.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint 
módosítja a képviselő-testület 65/2017. (IX.28.) határozatát. 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10.000 Ft névértékű DRV 
Zrt. részvényt vásárol a névértékkel megegyező összegért, melynek célja, 
hogy a településen vízi-közmű szolgáltatást végző cégben tulajdont 
szerezzen. 
 
A képviselő-testület a részvény árának fedezetét az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a részvény-átruházási 
szerződés aláírásával. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a részvény 
árának átutalásáról a Társaság bankszámlájára. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. november 17. 

 
 
 
4. A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, KÖZFOGLALKOZTATÁSI 
MUNKAPROGRAM KERETÉBEN KITERMELT TŰZIFA TÁMOGATÁS 
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A szerződés aláírásra került az önkormányzat részéről. Várjuk vissza az MNV Zrt.-től, és 
utána 30 nap van, hogy elhozzuk Tapolcáról a tűzifát. Illetve regisztráció szükséges, 
melyet Vécsei Mónika könyvelő fog elvégezni. Javaslom, hogy az első napirendi pontban 
elhangzottak alapján végezzünk előzetes felmérést. Egy háztartás 2 m3 tűzifát igényelhet. 
 
Nagy József képviselő 
De, aki tűzifát kap, az szenet nem kaphat. 
 
Németh Balázs polgármester 
A tűzifáról tudni kell, hogy vegyes, tehát lesz benne nagyon vastag és lesz hófogó rács is. 
Erről fényképeket is teszek ki a hirdetőtáblára. A fa feldolgozása az igénylő feladata lesz. 
 
Nagy József képviselő 
Muszáj a fát is meghirdetnünk? Hisz azoknak a száma, akik valamilyen szociális 
ellátásban részesülnek 30-40 fő. Közülük csupán 10 jelezték az igényüket a szénre. Ha a 
30 ember között szétosztjuk a fát, akkor mi marad? Nekik alapból jár. 
 
Németh Balázs polgármester 
Ha megjön az aláírt szerződés, 30 napon van, akkor mikor végezzek felmérést? Szerintem 
ezt is fel kell mérni, hogy tudjuk tartani a határidőket.  
Kérem szavazzunk arról, hogy a felmérés eredményének birtokában a soron következő 
képviselő-testületi ülésen dönt a testület a Magyar Állam tulajdonában álló, 
közfoglalkoztatási munkaprogram keretében kitermelt tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeiről. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2017. (XI.7.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 15. 
napjáig előzetes felmérést készít a szociális célú tüzelőanyag jogosultsági 
feltételeinek meghatározása céljából. 
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A felmérést követően a kérelmezők szociális helyzetét megismerve a 
képviselő-testület a soron következő ülésén dönt a Magyar Állam 
tulajdonában álló, közfoglalkoztatási munkaprogram keretében kitermelt 
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek meghatározásáról. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az előzetes felmérés 
elvégzésével.  
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 

 
 
 
5. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Az önkormányzat tulajdonában lévő élelmiszerbolt hőszigetelése már többször szerepelt a 
napirendi pontok között. A beérkezett árajánlatokat áttekintve Bakos Márton vállalkozó 
árajánlata a legkedvezőbb. A beruházás teljes összege bruttó 575 519 Ft. Javaslom, hogy 
Bakos Márton építőipari vállalkozóval kössön az önkormányzat vállalkozási szerződést. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk, Bakos Márton építőipari vállalkozónak az élelmiszerbolt hőszigetelésre adott 
árajánlatának elfogadásáról bruttó 575 519 Ft összegben! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2017. (XI.7.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bakos Márton építőipari 
vállalkozó (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 54.) árajánlata alapján 
megrendeli a szőci élelmiszerbolt (8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 65.) 
homlokzati hőszigetelését bruttó 575 519 Ft összegben. 
 
A képviselő-testület a fenti beruházás költségét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a 2017. évi beruházási kiadások terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2017. november 15. 
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Németh Balázs polgármester 
A képviselő-testület a 2017. március 29-i ülésén döntött a művelődési ház előterének 
felújításáról. Bakos Márton építőipari vállalkozó 568 960 Ft összegért vállalta a 
munkálatok elvégzését. Mivel a munkálatok még nem kezdődtek meg, ezért újabb 
árajánlatot kértem a kivitelezőtől. Az eredetileg tervezett a járólap helyett az ajándékba 
kapott PVC padló lerakását javaslom, így a beruházás költségei is csökkennek. A 
vállalkozó 472 161 Ft-os árajánlatot adott. Javaslom a képviselő-testület 23/2017. (III.29.) 
határozatának módosítását az új árajánlat szerint.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy a képviselő-testület módosítja a 23/2017. (III.29.) határozatát és 
elfogadja Bakos Márton építőipari vállalkozó árajánlatát a művelődési ház előterének 
felújítására bruttó 472 161 Ft összegben! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2017. (XI.7.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint 
módosítja a képviselő-testület 23/2017. (III.29.) határozatát. 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bakos Márton építőipari 
vállalkozó (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 54.) árajánlata alapján 
megrendeli a szőci Művelődési ház (8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41.) 
előterének felújítását bruttó 472 161 Ft összegben. 
 
A képviselő-testület a fenti beruházás költségét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a 2017. évi beruházási kiadások terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 

 
 
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 219 000 Ft-ot költöttünk erre a célra. 
A csomagok megvásárlásának költségei előzetes számítások alapján az alábbiak szerint 
alakulna: Mikulás csomag a 14 éven alatti gyermekek részére, 56 fő, bruttó 1 200 
Ft/csomag/fő áron 67 200 Ft, a 60 év feletti lakosoknak karácsonyi csomag, 63 fő, bruttó 
1 200 Ft/csomag/fő áron 75 600 Ft, és az Idősek Otthonában élők részére karácsonyi 
csomag 900 Ft/csomag/fő áron 144 000 Ft. Mindösszesen 286 800 Ft értékben. 
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Várom a kérdéseket, észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Mikulás- és karácsonyi csomagok megvásárlásáról aszerint, hogy a 
Mikuláscsomag 1 200 Ft/fő, a karácsonyi csomag 1 200 Ft/fő, az idősek otthonában élők 
részére 900 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 
74/2016. (XI.7.) 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: 63 fő x 1 200 Ft = 75 600 Ft 
Az otthonban élők részére ajándékcsomag: 160 fő x 900 Ft = 144 000 Ft 
14 év alatti gyermekek részére Mikuláscsomag: 56 fő x 1 200 Ft= 67 200 Ft 
Összesen: 286 800 Ft 
 
A képviselő-testület a csomagok árának fedezetét az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésében az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2017. december 23. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Árajánlatokat kértem a hó-eltakarítási feladatok ellátására. A Dallos-Car Kft. Turcsi Gábor 
helyi lakoson keresztül vállalná a hó-tolást, bruttó 10 000 Ft/óradíjért. Az árajánlatok 
alapján javaslom, hogy a Dallos-Car Kft.-vel kössünk szerződést. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy az önkormányzat a Dallos-Car Kft.-vel köt szerződést a hó-
eltakarítási munkákra bruttó 10.000 Ft/üzemóra díjért. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2017. (XI.7.) határozata 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy Szőc település téli hó-eltakarítási feladatainak 
ellátására, 2017. december 16-tól 2018. március 31-ig terjedő időszakra 
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szerződést kössön a Dallos-Car Kft.-vel (8452 Szőc, Petőfi Sándor utca 
16., képviseli: Dallos Balázs ügyvezető). 
 
A vállalkozási díj gépi üzemóránként bruttó 10.000 Ft, melynek fedezetét a 
képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő a szerződés megkötésére: 2017. december 13. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy megrendeltem 4 db széket az orvosi 
rendelőbe. A felújítás után új, mosható felületű, krómvázas, az előírásoknak megfelelő 
széket kap a doktornő, az asszisztens, és a beteg. A székek bruttó ára 50 000 Ft + a 
szállítási költség.  
 
A költségvetésben szerepel 500 000 Ft kátyúzásra. Felvettem a kapcsolatot a Horváth-Ép 
Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.-vel, akik tájékoztattak, hogy jelenleg nem tudnak jönni. De 
mindenképpen fontosnak tartom az előzetes felmérést. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1700 órakor 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 


