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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: 2015. augusztus 28. 1000 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 
 

Németh Balázs polgármester 
Farkas István alpolgármester 
Nagy József képviselő 
Pósa Ferenc képviselő 
Török Endre képviselő 
 
Szabó Szabolcs a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület elnöke 
Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc,  
 Nyirád Csoportja vezetője 
 
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 
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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 elfoglaltsága miatt indokolt távolmaradását előre bejelentette. 
 
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. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az adósságkonszolidációban 

nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A Szőc 020/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonba adásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
 

 
 
1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA AZ 
ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓBAN NEM RÉSZESÜLT TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSÁRA 
 
Németh Balázs polgármester 
Szőc községnek nem volt korábban hiteltartozása, így jogosult az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására.  
A jelenlegi pályázat elsősorban a 2000 fő feletti településekre vonatkozik, de ennek 
ellenére javaslom, hogy induljunk a pályázaton, mivel, ha a nagyobb települések nem 
hívnák le a rendelkezésre álló keretösszeget (9.700 millió forint), akkor a kisebb 
településeket is támogatni tudnak. A kisebb települések részére ez a pályázat a 2016-os 
évben fog kiírásra kerülni. Javaslom, hogy a maximális pályázati összeget célozzuk meg, 
ami településünk esetében 6,5 millió forint. Az alábbi pályázati célokat javaslom beállítani 
a pályázatba: a köztemető kerítésének javítását, a Kossuth Lajos u. 14. sz. alatti könyvtár 
tetőszerkezetének hullámpaláról cserépre történő cseréjét, a Kossuth Lajos utcában 
kátyúzást és aszfaltozást, és a könyvtár és az orvosi rendelő mosdójának 
akadálymentesítését javaslom. 
Mivel az árajánlatok összegei meghaladják a pályázat maximális összegét, ezért ha az 
összes pályázati célt megvalósítanánk akkor 750 ezer Ft plusz összeget igényelne, amit a 
jövő évi könyvtári támogatásból tudnánk finanszírozni. A beérkezett árajánlatokon felül 
árajánlatot kértem még Fatér László halimbai vállalkozótól a burkolásra, illetve az ajkai 
Tetép Bt.-től a tetőfelújításra, de a megadott határidőig nem nyújtottak be árajánlatot, így a 
rendelkezésünkre álló árajánlatokkal pályázzunk.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a pályázat határozati javaslat szerinti benyújtásáról! 
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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 
49/2015. (VIII.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti „az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” című 
pályázatra. 

 
 

Pályázati célok: 
A 

fejlesztés 
költsége 

(bruttó) Ft 
A Kossuth Lajos utcában aszfaltburkolat építés, 
kátyúzás 

2.199.005 

A köztemető kerítésének felújítása 225.135 
A könyvtár mosdójának akadálymentesítése, és a 
könyvtár épületének tetőfelújítása 

2.492.639 

Az orvosi rendelő felújítása 2.333.625 
A fejlesztés költsége összesen 7.250.404 
Igényelt pályázati támogatás 6.500.000 
Az önkormányzat által vállalt önerő 750.404 

 
A képviselő-testület a 750.404 Ft önerőt az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, a 2014. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és 
benyújtásával. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. szeptember 1. 

 
 
2. A SZŐC 020/3 HRSZ.-Ú INGATLAN TULAJDONBA ADÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
2015 júniusában a Szőc 020/2 hrsz.-ú földrészlet felosztását kezdeményeztem a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál. Erre azért 
volt szükség, hogy külön helyrajzi számra kerüljön az itt található vízmű (020/3 hrsz., 882 
m2), amely Halimba és Szőc község vízellátását is biztosítja. Ezt a víziközmű-vagyont 
lakosságszám arányosan javaslom megosztani a két település között, így a jövőben a 
vízmű felújítási és beruházási költségeit is lakosságszám arányosan fizetjük. Szőc Község 
Önkormányzat 29,11 %, Halimba Község Önkormányzat 70,89 %. 
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A szerződés és földhivatali átírás lebonyolítására Halimba Község Önkormányzata 
árajánlatot kért be, amit dr. Rédei Zsolt ügyvéd 60.000 Ft + ÁFA összegért vállalt. 
Utólagosan a két önkormányzat a fenti lakosságszám arányban elszámol egymással az 
ügyvédi munkadíj tekintetében. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, hogy 
a határozati javaslatnak megfelelően a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a 
tulajdon-átruházásra vonatkozó szerződés aláírására. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2015. (VIII.28.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
020/3 hrsz.-ú külterületi, vízmű művelési ágú, 882 m2 terület nagyságú 
ingatlan 70,89%-át térítésmentesen Halimba Község Önkormányzata 
tulajdonába adja. 
A tulajdoni igény alapjaként a képviselő-testület elfogadja, hogy a közös 
használatú víziközmű felújítási és beruházási költségeit Halimba Község 
Önkormányzata lakosságszáma arányában kifizeti. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdon-átruházásra 
vonatkozó szerződés aláírására. 

 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 10.  

 
 
3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek a vegyes ügyek keretében? 
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a 
mai ülést 1025 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 


