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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: 2018. május 14. 1200 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 

 
Az ülésen jelen vannak: 
 

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 
 
 
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 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 közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat 

hiánypótlásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Kútvölgyben lévő ingatlan tetőszerkezetének felújítása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

 
 
 
1. A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁSRA BENYÚJTOTT 
PÁLYÁZAT HIÁNYPÓTLÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
A képviselő-testület a 2018. április 25-i ülésén döntött a pályázat benyújtásáról, mely 
határidőben elkészült. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Irodája a benyújtott igényünket felülvizsgálta és hiánypótlásra szólított fel 
bennünket. A 20/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozatot javítani kell, mert 
számszakilag hibás. A javított/hiánypótló dokumentumokat 1 eredeti és 1 hitelesített 
másolati példányban papír alapon, legkésőbb 2018. május 25. napjáig kell az 
Igazgatósághoz eljuttatni. A javított határozati javaslatot a képviselők megkapták. Várom a 
kérdéseket, észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem szavazzunk a 
20/2018. (IV.25.) önkormányzati határozat előterjesztés szerinti 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 
26/2018. (V.14.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatására pályázat benyújtásáról szóló 20/2018. 
(IV.25.) határozatát módosítja, és a módosításokkal egységes 
szerkezetben, a következők szerint fogadja el: 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) 
pontjában foglaltak szerint. 
 
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő közösségi színtér 
műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. 
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A képviselő-testület a következő fejlesztések megvalósításáról dönt: 
 
Megvalósítani kívánt felújítási munkálatok megnevezése Bruttó ár 

(Ft) 
Szőc, Kossuth Lajos u. 41. szám alatti közösségi színtér 
médiaterem, mosdók felújítása:  

 Aljzatbetonozás, vízszigetelés, lépésálló 
hőszigetelés, aljzatkiegyenlítés, csempézés, 
járólapozás, meglévő nyílászárók bontása, falfelület 
javítása 

 
- Nyílászárók beépítése: 3 db bejárati ajtó, 1 db 
beltéri ajtó, 3db műanyag ablak, műanyag 
ablakpárkányok  
 
- állmennyezet kialakítása gipszkartonból, 
üveggyapot hőszigeteléssel 

 
- homlokzati hőszigetelés 10 cm-es EPS 
hungarocellel, vakolás, színezés 

 
 tetőszerkezet felújítása, ereszcsatorna kiépítése 

 
-  Férfi, női mosdóba szaniterek: 2db csaptelep, 2 
db mosó, 2 db WC csésze és tartály 

 
- Belső falfelületek festése, oromdeszka, gerendák 

felületkezelése 
 

- Vízvezetékszerelés 
 

energiatakarékos elektromos fűtőpanelek beszerzése 
programozható termosztáttal, a panelek falra történő 
rögzítésével, villamoshálózat felújítása, lámpatestek 
cseréje 

 
 
 
 
 

1.360.000 Ft 
 
 
 

760.000 Ft 
 
 

650.000 Ft 
 
 

750.000 Ft 
 

900.000 Ft 
 
 

300.000 Ft 
 
 

200.000 Ft 
 

180.000 Ft 
 
 
 
 

400.000 Ft 
összesen felújítás: 5.500.000 Ft 
 
Beruházási költség: bruttó: 5.500.000 Ft 
 
A képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
önrészeként 2 000 000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a felújítások előirányzat terhére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
pályázat hiánypótlására és benyújtására a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
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Határidő: 2018. május 25. 
 
 
 
2. KÚTVÖLGYBEN LÉVŐ INGATLAN TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Már a tavalyi évben is tapasztaltam, hogy a Kútvölgyben lévő ingatlan tetőszerkezete 
beázik és az épület belülről penészesedik. Megkértem Nagy József falugondnokot, hogy 
mérje fel mennyi anyag lenne szükséges a tetőfelújításhoz. A tetőt Nagy József a 
munkaidejében újítaná fel, így nem lenne plusz munkabérköltség. Jelenlegi tetőszerkezet 
lapostető, de a felújított tető már nem lenne az, hanem hátrafelé (az erdő felé) lejtene, így 
könnyebben elvezetné a csapadékot. Zsindellyel fednénk le a tetőt, mivel ez tűnik a 
legolcsóbb megoldásnak. Árajánlatot kértem a Fenyőfa 01 Kft.-től a faanyagra és a 
zsindelyre, összesen bruttó 221.291 Ft lenne az anyagköltség kiszállítással együtt. 
Javaslom, hogy rendeljük meg az anyagot és újítsuk fel az épületet. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem szavazzunk a Fenyőfa 01 
Kft. árajánlatának elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2018. (V.14.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a FENYŐFA 01 KFT. 
(8400 Ajka, Timföldgyári út 5.) árajánlata alapján megrendeli a 
Kútvölgyben lévő ingatlan tetőszerkezetének felújításához szükséges fa 
és zsindely anyagokat bruttó 221 291 Ft összegben. 
 
A képviselő-testület a beruházás költségeit az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2018. július 31. 

 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1220 órakor 
bezárom. 
 
 

Kmf. 
 

Németh Balázs Lovasi Erika 
polgármester jegyző 

 


