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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: 2014. szeptember 30. 1600 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 

 
Németh Balázs  polgármester 
Farkas István  alpolgármester 
Pósa Ferenc  képviselő 
Roikné Kovács Beatrix képviselő 
Szabó Szabolcs  képviselő; a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület 

elnöke 
Lovasi Erika   jegyző  
Kovács Tibor, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, 
Szőc Csoportjának vezetője 
Szőc község lakossága  

 
A meghívottakból megjelent: 
 

1. Németh Balázs polgármester 
2. Farkas István alpolgármester 
3. Szabó Szabolcs képviselő 

 
Lovasi Erika   jegyző  
 

A képviselő-testület létszáma: 5 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  3 fő 
 
Indokolt távolmaradását előre bejelentette:  Roikné Kovács Beatrix képviselő 
 
Távolmaradását nem jelezte:   Pósa Ferenc képviselő 
 
Az ülést vezeti:      Németh Balázs polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:     Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző  
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Németh Balázs polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 3 
fő van jelen, az ülés határozatképes. Roikné Kovács Beatrix képviselő előre bejelentette, 
hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt távol marad az ülésről, Pósa Ferenc képviselő nem 
jelezte távollétét. 
 
Képviselő-társaimtól kérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai 
ülés napirendje a következő: 
 
1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra  
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Az önkormányzati utak felújítására érkezett árajánlatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
 

 
 
1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA SZOCIÁLIS CÉLÚ 
TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSRA  
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták a határozati javaslatot, összefoglalom a pályázati kiírás 
lényegét. (A polgármester ismertette a 46/2014. (IX.25.) BM rendeletet, mely a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szól.) Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Farkas István alpolgármester 
Javasolom a határozati javaslat szerinti támogatási igény benyújtását. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 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 
44/2014. (IX.30.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján 
támogatási igényt nyújt be 23 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre.  
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A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 23 m3 
szociális célú tűzifa vásárlásához 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt biztosít.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
támogatás igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar 
Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. október 6. 
 

 
 
2. AZ ÖNKORMÁNYZATI UTAK FELÚJÍTÁSÁRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim e-mailben megkaptátok a Via-Vomito Kft., a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
és a HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. árajánlatát, valamint a vállalkozási 
szerződéstervezeteket. Mint látjátok, a Magyar Közút hideg kátyúzó keverékkel dolgozna, 
és ha felszorozzuk a szükséges aszfaltkeverék mennyiséget az ajánlott árral, az közel 
megegyezik a HORVÁTH-ÉP Kft. árajánlatával. Egyedül a HORVÁTH-ÉP Kft. használna 
meleg-aszfaltot, és ők a kátyúkat körbevágnák, tisztítanák, és bitumenemulzióval 
készítenék el. A Via Vomito Kft. ajánlatában hidegaszfalt szerepel. 
 
Mivel a legtartósabb eljárással a HORVÁTH-ÉP Kft. dolgozna, az ő árajánlatuk 
elfogadását javasolom. A Határvölgyi út és a bánya bejárat javítása összesen bruttó 
796.925 Ft-ba kerülne, ezt nem lehet a pályázati támogatásból kifizetni, csak 
önkormányzati forrás használható föl rá. 
A Kossuth Lajos utca és a Gábor Áron utca javítása összesen bruttó 1.247.775 Ft lenne, 
melyre az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására nyújtott 
pályázati pénzből van meg a fedezetünk. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Szabó Szabolcs képviselő 
Javasolom a HORVÁTH-ÉP Kft. árajánlatának elfogadását. 
 
Farkas István alpolgármester 
Én is támogatom, hogy a vállalkozási szerződést a HORVÁTH-ÉP Kft.-vel kössük meg. 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Határvölgyi út és a 
bányabejárat, valamint a Kossuth Lajos utca és a Gábor Áron utca javításának 
megrendeléséről a HORVÁTH-ÉP Kft.-nél, és a társasággal vállalkozási szerződés 
megkötéséről az előterjesztés szerint. 
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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 
45/2014. (IX.30.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a HORVÁTH-
ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.-től (8360 Keszthely, Sömögyei út 1., 
képviseli: Horváth Sebestyén ügyvezető)  
 
a) a Szőc, Határvölgyi út kátyúzási munkáit bruttó 796.925 Ft vállalkozási 

díjért, valamint 
 
b) a Szőc Kossuth Lajos és Gábor Áron utcák kátyúzási munkáit bruttó 

1.247.775 Ft vállalkozási díjért. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződések 
megkötésével. 
 
A Határvölgyi út kátyúzási munkáinak fedezete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosított, a 
Kossuth Lajos és Gábor Áron utcák kátyúzási munkáinak fedezete az 
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési 
támogatása címén elnyert BM támogatás. 
 
Felelős:   Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2014. október 15. 

 
A vállalkozási szerződéstervezetek e jegyzőkönyv 2. és 2/1. mellékletei 

 
 
3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e valakinek kérdése, felvetése? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Mai ülésünknek több napirendi pontja 
nincs, köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1620 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 


