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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: 2016. június 27. 1100 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. 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 
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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 előre jelezte indokolt távolmaradását. 
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 benyújtása TOP-3.2.2-15 című pályázati felhívásra „Ajkai járási 

helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló 
energiaforrásokkal” címmel 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. A Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti ingatlan közösségi színtérré 
történő kijelöléséről szóló határozat módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 

 
 
1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA TOP-3.2.2-15 CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA „AJKAI 
JÁRÁSI HELYI KÖZCÉLÚ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁSOKKAL” CÍMMEL 
 
Németh Balázs polgármester 
Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2016. (V.24.) határozatával 
döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Terület és Településfejlesztési Operatív 
program keretében „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 
fejlesztési programok keretében” TOP-3.2.2-15 című pályázati felhívásra „Ajkai járási helyi 
közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” címmel. A pályázat 
benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 300.000.000 Ft. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert, hogy Ajka Város Önkormányzatával konzorciumi 
megállapodást kössön a pályázat benyújtásához kapcsolódóan. Döntés született arról, 
hogy a konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata legyen. A pályázat benyújtási 
határideje 2016. június 6-án 2016. június 7-ről 2016. június 30-ra változott. 
A települések vezetőivel történt egyeztetés alapján Ajka Város Önkormányzata azt 
javasolta, hogy Halimba Község Önkormányzata legyen a konzorcium vezetője. A 
fejlesztéssel érintett intézmények felmérése megtörtént így a pályázattal elnyerni kívánt 
támogatás összege pontosításra került, mely maximum 135 millió Ft lenne.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
először szavazzunk a 22/2016. (V.24.) határozat hatályon kívül helyezéséről.  
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2016. (VI.27.) határozata 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2016. (V.24.) 
határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Kérem, szavazzunk a pályázat benyújtásáról és a konzorciumi csatlakozásról Halimba 
Község Önkormányzatához 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 
26/2016. (VI.27.) határozata 

 
1. Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében 
„Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” TOP-3.2.2-15 
című pályázati felhívásra „Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás 
megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” címmel. A pályázat 
benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 135.000.000 Ft. 

 
2. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Ajka Város Önkormányzatával, Nyirád Község 
Önkormányzatával, Öcs Község Önkormányzatával, Halimba Község 
Önkormányzatával konzorciumi megállapodást kössön a pályázat 
benyújtásához kapcsolódóan. A konzorcium vezetője Halimba Község 
Önkormányzata. 

 
3. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2016-2018. évi költségvetésbe tervezze be. 

 
4. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházást a 

következő helyszínen tervezi megvalósítani: Szőc Község 
Önkormányzata épülete 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. (hrsz. 149). 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e 
határozat megküldésével Halimba község polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
 
2. A SZŐC, KOSSUTH LAJOS UTCA 14. SZÁM ALATTI INGATLAN KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉRRÉ 
TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Mint ismeretes 2015. évben a képviselő-testület az 59/2015. (IX.29.) határozatával 
közösségi színtérré jelölte ki az új könyvtár épületét, ezzel módosítva a 13/2014. (III.20.) 
határozatát. Az említett határozatokban tévesen szerepeltek a 082044 és a 082091 
kormányzati funkciók. Mivel idén is szeretnénk pályázatot benyújtani a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra, ezért szükséges a fenti határozatok módosítása. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a közösségi színtér kijelöléséről szóló, az 59/2015. (IX.29.) határozattal 
módosított 13/2014. (III.20.) határozatnak a határozati javaslat 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 
27/2016. (VI.27.) határozata 

 
Szőc község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színtér 
kijelöléséről szóló, az 59/2015. (IX.29.) határozattal módosított 13/2014. 
(III.20.) határozatát módosítja, és a módosításokkal egységes 
szerkezetben, a következők szerint fogadja el: 
 
1. A képviselő-testület a közművelődés céljait szolgáló közösségi 
színtérnek kijelöli 
 

a) az Önkormányzat tulajdonát képező, 149 hrsz.-on elhelyezkedő 
Művelődési Ház épületének földszintjét - többcélú intézmény, tetőtér 
beépítésű épület, alapterülete: 226 m2, cím: 8452 Szőc, Kossuth L. u. 
41., 
b) a tetőtér részből 40 m2 alapterületet, valamint 
c) az önkormányzat tulajdonát képező, 9/3 hrsz.-on elhelyezkedő 
közösségi célú könyvtár épületet, melynek alapterülete 85 m2, cím: 
8452, Szőc, Kossuth Lajos u. 14. 

 
2. A Művelődési Ház kijelölt területén helyezkedik el a  

a) színpad 
b) 250 fő befogadására alkalmas két közösségi terem, amelyek 
szükség esetén egybenyithatók, 
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c) egy öltöző, tároló helyiség 
d) WC, kézmosó és közlekedők. 

 
3. A képviselő-testület a közösségi színterek működését nem önálló 
intézményként, hanem a vonatkozó kormányzati funkciók előirányzatából 
biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal, ill. folyamatos 

 
 
 
Németh Balázs polgármester 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-
társaim munkáját, a mai ülést 1130 órakor bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 


