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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  20. 1630 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  

 
A meghívottakból megjelent:  
 

1. Németh Balázs  polgármester 
2. Pósa Ferenc   képviselı 
3. Szabó Szabolcs    képviselı 

 
Lovasi Erika    jegyzı  
 

 
A képvisel ı-testület létszáma :  5 fı 
 
Jelenlév ı képvisel ık száma :   3 fı 
 
Az ülést vezeti :     Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzıkönyvvezet ı:    Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 tagjából 
jelen van 3 fı, az ülés határozatképes. Farkas István alpolgármester és Roikné Kovács 
Beatrix indokoltan, munkahelyi elfoglaltsága miatt van távol.  
Képviselı-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai 
ülés napirendje a következı: 
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1. A közm ővelıdési érdekeltségnövel ı támogatásra pályázat benyújtásának 

megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet e módosításának 
megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

3. DRV Zrt. részvény vásárlási lehet ıségének megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 
 

4. A DRV Zrt. által tervezett villamos-ipari beruhá zás megtárgyalása 
Elıterjeszt ı: Németh Balázs polgármester 

 
 
 
 
1. A KÖZMŐVELİDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELİ TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
Az emberi erıforrások minisztere 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelete alapján közmővelıdési 
érdekeltségnövelı támogatás nyújtható be a fenntartott közmővelıdési intézmények és 
közösségi színterek érdekeltségnövelı támogatására.  
A közmővelıdési támogatást a települési önkormányzat az általa fenntartott, vagy a vele 
kötött közmővelıdési megállapodás alapján mőködı közmővelıdési intézmény vagy 
közösségi színtér technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására fordíthatja. 
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 
kormányrendeletben meghatározott települések esetében – Szıc ide tartozik – az 
arányossági számítás alapját a települési önkormányzat által vállalt önrész háromszorosa 
képezi.  
A közmővelıdési támogatás iránti kérelmet elektronikusan 2014. március 25-éig kell 
rögzíteni, ezért sürgısen kell döntenünk.  
Javaslom a képviselıtestületnek, hogy a következı eszközökre pályázzunk: A fénymásoló 
gép jelentısen elhasználódott, ezért szükséges lenne egy új, nagyteljesítményő 
fénymásoló gép beszerzése. Horváth János (Ajka, Csingeri u. 3) vállalkozó tájékoztatása 
alapján egy új gép ára 350.000 Ft + ÁFA lenne.  
Szükséges lenne továbbá 6 db szék beszerzése és egy 96 liter őrtartalmú hőtıszekrény 
beszerzése a jelenlegi helyett, mivel annak a fagyasztó részén az ajtó le van törve, így 
állandón fagyaszt. Egy új hőtıszekrény költsége kb. bruttó 50.000 Ft lenne.   
A fenti berendezések beszerzésének a költsége közel bruttó 600 ezer forint, így az 
önkormányzat által vállalt önrész 200 ezer forint lenne.  
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A pályázathoz csatolni szükséges a képviselı-testület azon határozatát, melyben 
közösségi színtér kijelölésérıl döntött. Van errıl érvényes határozatunk, azonban az 
abban szereplı szakfeladatok már nem helytállóak, ezért a határozat 4. pontját módosítani 
szükséges az új kormányzati funkciók szerint.  
 
Megkaptátok a határozati javaslatokat, várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs. Kérem, elıször szavazzunk a közösségi színtér kijelölésérıl 
szóló, a 33/2011. (III.24.) határozattal módosított 7/2005. (II.24.) határozat elıterjesztés 
szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
13/2014. (lll.20.) határozata  

 
Szıc község Önkormányzata Képvisel ı-testülete a közösségi színtér kijelölésér ıl 
szóló, a 33/2011. (lll.24.) határozattal módosított  7/2005. (ll.24.) határozatát 
módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe n, a következ ık szerint 
fogadja el: 
 
1. A képvisel ı-testület a közm ővelıdés céljait szolgáló közösségi színtérnek kijelöli 
 

a) az Önkormányzat tulajdonát képez ı, 149 hrsz-on elhelyezked ı Mővelıdési 
Ház épületének földszintjét - többcélú intézmény, t etıtér beépítés ő épület, 
alapterülete: 226 m 2, cím: 8452 Szıc, Kossuth u. 41. , valamint 
 
b) a tetıtér részb ıl 40 m 2 alapterületet. 

 
2. A Mővelıdési Ház kijelölt területén helyezkedik el a  

a) színpad 
b) 250 fı befogadására alkalmas két közösségi terem, amelyek  szükség esetén 

egybenyithatók, 
c) egy öltöz ı, tároló helyiség 
d) WC, kézmosó és közleked ık. 

 
3. Az épület tet ıterében m őködik 40 m 2 alapterületen a könyvtár. 
 
4. A képvisel ı-testület a M ővelıdési Ház m őködését a 082041, 082044 és 082092 
kormányzati funkciók el ıirányzatából biztosítja. 
 
Felelıs:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegy zı 
Határid ı:  azonnal, ill. folyamatos 
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Németh Balázs polgármester  
Kérem, szavazzunk a közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtásáról az általam 
szóban elıterjesztettek és a határozati javaslatban foglaltak szerint!  
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
14/2014. (lll.20.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete pályázatot nyújt be a 
könyvtári és a közm ővelıdési érdekeltségnövel ı támogatás, valamint a 
muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. év i szabályairól 
szóló, az emberi er ıforrások minisztere 9/2014. (II.3.) EMMI rendeletéb en 
foglaltak szerint. 
 
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lév ı Mővelıdési Ház – 
közösségi színtér – technikai, m őszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítása. 
 
A képvisel ı-testület a M ővelıdési Ház részére egy darab Ricoh típ. 
fénymásoló gép, egy darab 96 literes h őtıszekrény és 6 db szék 
beszerzését tervezi 2014-ben. 
 
A képvisel ı-testület a közm ővelıdési érdekeltségnövel ı támogatás 
önrészeként 200.000 Ft-ot különít el az önkormányza t 2014. évi 
költségvetésében. 
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert és a jegyz ıt, hogy a 
pályázat elkészítésére és benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jeg yzı 
Határid ı:  2014. március 25. 

 
 
 
2. AZ  ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELE TE 
MÓDOSÍTSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Németh Balázs polgármester  
A közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázathoz csatolni szükséges az önkormányzat 
költségvetési rendeletének azon fejezetét, mely igazolja a közmővelıdési támogatás 
alapjául szolgáló saját forrás betervezését. A pályázat önrésze 200.000 Ft, melyet 
javaslom, hogy a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítsunk. 
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A 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelete 6. § 2 bekezdése szabályozza, hogy a közmővelıdési 
támogatást milyen kormányzati funkción keresztül kell elszámolni. Javaslom, hogy a 
támogatással – elnyerése esetén – a „082092 Közmővelıdés – hagyományos közösségi 
kulturális értékek gondozása kormányzati funkció”-n számoljunk el. 
 
Képviselıtársaim megkapták az írásos elıterjesztést, várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletének elıterjesztés szerinti módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
4/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat költségvetésér ıl szóló  

2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
 

A rendelet e jegyzıkönyv 1. melléklete, 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2/2014. (II.5.) rendelet  

e jegyzıkönyv 1/1. melléklete 
 
 
 

 
 
 
 
3. DRV ZRT. RÉSZVÉNYVÁSÁRLÁSI LEHET İSÉGÉNEK A MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
A DRV Zrt. 2014. március 4-én érkezett levelében arról tájékoztatott, hogy lehetıséget 
biztosítanak az önkormányzatnak, hogy DRV részvényt vásároljunk.  
Javaslom a képviselı-testületnek a DRV Zrt. részvényvásárlási ajánlatának elutasítását. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a DRV Zrt. részvényvásárlási ajánlatának elutasításáról! 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
15/2014. (III.20.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzat nem vásárol DRV részvényt.  
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésér ıl a DRV 
Zrt.-t tájékoztatassa. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2014. március 31. 

 
 
 
 
3. DRV ZRT. ÁLTAL TERVEZETT VILLAMOS-IPARI BERUHÁZÁ S 
MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Németh Balázs polgármester  
2014 februárjában a DRV Zrt. levélben megkeresett, hogy szükség lenne a Halimba, 
Cseresi átemelı villamos csatlakozása érdekében egy csatlakozási pont kiépítésére, 
melyhez az önkormányzat hozzájárulását kérik. A teljes beruházási költség 213.361 Ft 
volt, melybıl a Halimba községre esı rész (70%) 149.352 Ft, a Szıc Községre esı rész 
64.009 Ft. A megrendelést Halimba község polgármesterével együtt aláírtam. A 
beruházási munka elkészült, a 64.009 Ft átutalása megtörtént. Ekkor még nem tudtam, 
hogy a beruházáshoz kapcsolódik egy másik beruházás is, mivel a csatlakozási pontnál 
mérıszekrényt is kell telepíteni, és a földkábeleket be kell kötni a villamos elosztóba. 
Horváth Zoltán, a DRV Zrt. mőszaki vezetıje 2014. március 18-án személyesen keresett 
meg, hogy az újabb megrendelést aláírjam. Mivel a beruházási munka ellenértéke 694.257 
Ft, ebbıl a Szıc községre esı rész (30%) bruttó 208.278 Ft, ezért én a megrendelı lapot 
azonnal nem írtam alá, és tájékoztattam arról, hogy a jelentıs összeg miatt testület elé 
terjesztem a beruházás megtárgyalását.  
A tavalyi év során 2 db tőzcsapot szereztünk be több mint 500.000 Ft értékben. A 
képviselı-testület ekkor a beruházás forrásának a 2013. és a 2014. évi koncessziós díjat 
jelölte meg, ezért a jelen beruházásnak csak a 2015. évi koncessziós díj lehet a forrása. 
Javasolom a képviselıtestületnek, hogy a bruttó 208.278 Ft-ot a 2015 évi koncessziós díj 
terhére elılegezzük meg, kérem, szavazzunk errıl! 
 
 
A polgármester javaslatára Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
16/2014. (III.20.) határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete megrendeli a DRV Zrt.-
tıl a Halimba, Cseresi átemel ı csatlakozási pontnál mér ıszekrény 
telepítését, valamint a földkábelek kiépítését és b ekötését az elosztóba 
bruttó 208.278 Ft értékben, a 2015. évi koncessziós  díj terhére.  
 
A képvisel ı-testület megbízza a polgármestert a megrendelés al áírásával 
és a DRV Zrt. tájékoztatásával. 
 
Felelıs:   Németh Balázs polgármester 
Határid ı:  2014. március 31. 

 
 
 
Németh Balázs polgármester  
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselı-
társaim munkáját, az ülést 1730 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


