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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 27. 1000 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. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás 

jogosultsági feltételeinek megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

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

3. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS 
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Az igényfelmérés határidőre megtörtént. 
34 család jelezte, hogy igényt tartana barnakőszénre. A 221 q barnakőszénből, így 200 q 
kerülne kiosztásra. A fel nem használt támogatást vissza kell fizetnünk. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági 
feltételeiről 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 
12/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

szociális célú tüzelőanyag természetbeni juttatásról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
2. A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, KÖZFOGLALKOZTATÁSI 
MUNKAPROGRAM KERETÉBEN KITERMELT TŰZIFA TÁMOGATÁS 
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A határozati javaslatot a képviselők megkapták. Az igényfelmérés alapján a jogosultsági 
feltételek meghatározásra kerültek. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk, a Magyar Állam tulajdonában álló, közfoglalkoztatási munkaprogram 
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keretében kitermelt tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek az előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2017. (XI.27.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Állam 
tulajdonában álló, közfoglalkoztatási munkaprogram keretében kitermelt 
80 m3 (könnyen és nehezen kezelhető) tűzifa támogatás (a továbbiakban: 
tűzifa támogatás) jogosultsági feltételeit az alábbiak alapján állapítja meg. 
 
A 80 m3 szociális célú tűzifát, mint természetbeni juttatást 20 család 
részére térítésmentesen biztosít, családonként 4 m3 mennyiségben. 
 
Tűzifa támogatásra az a Szőcön állandó lakóhellyel rendelkező jogosult, 
aki, illetve akinek a családjában 2017. január 1. és 2017. október 31. között 
legalább egy hónap időtartamra 
a) aktív korúak ellátására, 
b) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési lakhatási támogatásra, 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,  
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 
f) a családban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 2017. évi 
bruttó minimálbér összegének 75%-át, egyedülálló esetében 120%-át.  
 
A tűzifa támogatásra való jogosultság megállapítását a képviselő-testület 
a polgármester hatáskörébe utalja, a tűzifa juttatásról a polgármester 
határozattal dönt. 
 
A tűzifa juttatás megállapítása kérelemre történik, melynek során a 
polgármester a jogosultak jövedelmi viszonyait rangsorolva határozza 
meg a támogatott családokat. 
 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2017. december 15. 
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3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Megkereste önkormányzatunkat Pethő Tibor vállalkozó, és árajánlatot tett a „kisvasút” 
területén lévő fák letermelésére. Keménylombos tűzifa 8 000 Ft/erdei m3, ágfa 6-10 cm 
4 000 Ft/erdei m3, hulladék és cserjeanyag 2 000 Ft/tonna. Vállalja, hogy a letermelés után 
végelszámolást végez az önkormányzat megbízottja jelenlétében, hogy teljesen tiszta 
vágásteret hagy a letermelés és a lehordás után. Javaslom az ajánlat elfogadását. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk, Pethő Tibor vállalkozó árajánlatának elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2017. (XI.27.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Pethő Tibor 
őstermelőt (9544, Kemenespálfa, Zrínyi u. 8.; őstermelői igazolványszám: 
1382908, adószám: 71736404-1-38), hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Szőc 070, 084, 097 hrsz-ú út, és a 079, 086 hrsz-ú árok megnevezésű 
ingatlanokon a lábon álló fákat és bokrokat vágja ki. 
 
A kivágott fa Pethő Tibor őstermelőt illeti meg, melyért keménylombos 
tűzifa esetén 8 000 Ft/erdei m3, ágfa 6-10 cm esetén 4 000 Ft/erdei m3, 
hulladék és cserjeanyag esetén 2000 Ft/tonna árat fizet Szőc Község 
Önkormányzatának.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
kivágott fák mennyiségének megállapításáról, és a vállalkozási szerződést 
Pethő Tibor őstermelővel kösse meg. 

 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2017. december 15. 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti „Kistelepülési önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” című pályázatra. Sikeresen pályáztunk és 
a megigényelt 996 737 Ft-ot elnyertük. A beruházási munkálatok elvégzésére a pályázat 
beadásakor Bakos Márton építőipari vállalkozótól kértem árajánlatot. A polgármesteri 
hivatal irodáinak felújítására 605 028 Ft összegű ajánlatot adott. Javaslom az ajánlat 
elfogadását! 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk, Bakos Márton építőipari vállalkozónak a polgármesteri hivatal irodáinak 
felújítására adott árajánlatának elfogadásáról bruttó 605 028 Ft összegben! 
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A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2017. (XI.7.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bakos Márton építőipari 
vállalkozó (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 54.) árajánlata alapján 
megrendeli az önkormányzat irodáinak (8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 
41.) felújítását bruttó 605 028 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 
A falugondnokot a jelentős mértékű túlmunkáinak ellentételezéseként javaslom, hogy nettó 
100.000 Ft jutalomban részesítsük.  
 
Farkas István alpolgármester 
Támogatom a jutalmazást. 
 
Török Endre képviselő 
Egyet értek a jutalmazással. 
 
Nagy József képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-testületet, hogy zárjon ki a 
jutalmazásomra vonatkozó döntésből. 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, hogy személyes érintettsége miatt szavazzunk Nagy József 
képviselő kizárásáról a falugondnok jutalmazására vonatkozó döntésből. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2017. (XI.27.) határozata 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Nagy József képviselőt a saját jutalmának megállapítására 
vonatkozó döntésből. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Javaslom, hogy a falugondnok a munkaidőn 
túl végzett munkája elismeréseként bruttó 150 376 Ft jutalomban részesüljön. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
80/2017. (XI.27.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy József 
falugondnokot a munkaidőn túl végzett munkájának elismeréseként bruttó 
150 376 Ft jutalomban részesíti. 
 
A képviselő-testület a jutalom fedezetét úgy biztosítja, hogy az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének következő módosításakor az 
egyéb dologi kiadások előirányzatából átcsoportosítja a jutalom és 
járulékai összegét a személyi juttatások előirányzatába. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. november 30. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1030 órakor 
bezárom. 
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Kmf. 
 
 
 


