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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. november 22. 1600 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 

 
Az ülésen jelen vannak: 
 

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 indokolt távolmaradását előre jelezte. 
 
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. Lemezgarázs alapozási munkálataira érkezett árajánlat megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Lemezgarázs vásárlásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Fogorvosi megállapodás megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

4. Mikulásra és karácsonyra ajándékcsomagok vásárlásának megtárgyalás 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 

 
 
 
1. LEMEZGARÁZS ALAPOZÁSI MUNKÁLATAIRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Németh Balázs polgármester 
2016. 08. 29-i ülésünkön döntöttünk arról, hogy a polgármesteri hivatal mellett az ügyfelek 
részére parkolót alakítunk ki. Korábban már említettem nektek, hogy a falugondnoki 
gépkocsi részére szükséges lenne egy új garázs, mivel a jelenlegi túl szűk, és rövid az 
Opel Vivaro gépkocsinak. Az lenne a javaslatom, hogy az új garázst is a parkolónál 
alakítsuk ki (hrsz. 151). Egy kb. 6,5×3 méteres lemezgarázst lenne szükséges vásárolni, 
de ez esetben a behajtás az utcafrontról kellene kialakítani, mivel merőleges elhelyezés 
esetén nincs elég hely a bekanyarodáshoz. A lemezgarázst a betonalaphoz szükséges 
rögzíteni, ezért az alapozási munkákra árajánlatot kértem a Horváth-Ép Kft.-től. A 
lemezgarázs alapozási munkái anyaggal és munkadíjjal bruttó 1.167.181 Ft-ba kerülne. A 
beruházás során a vízelvezetés acélcső segítségével lenne biztosítva, a garázs alapja egy 
20 cm vastag beton lenne, vasháló erősítéssel. Javaslom, hogy az alapozási munkákat is 
a Horváth-Ép-től rendeljük meg, így azt együtt lehetne kivitelezni az augusztus 29-én 
megszavazott parkoló kialakításával. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a lemezgarázs alapozási munkáinak megrendeléséről a Horváth-Ép Kft. 
árajánlatai alapján! 
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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 
59/2016. (XI.22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 151 hrsz.-on létesülő 
lemezgarázs alapozási munkálatait a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő 
Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) árajánlata alapján megrendeli 919 
040 Ft + ÁFA árért. 
 
A képviselő-testület a fenti beruházások költségeit az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében a 2016. évi szociális normatíva terhére biztosítja. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2016. december 5. 

 
 
 
 
2. LEMEZGARÁZS VÁSÁRLÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Mint az előző előterjesztésben elmondtam a falugondnoki gépkocsi részére szükséges 
lenne egy lemezgarázs vásárlása. Internetes kalkulációt végeztem a különböző 
lemezgarázst kínáló cégek esetében. Azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy egy 
6,5×3 méteres lemezgarázst vásároljunk, Konstal lemezgarázs gyártó cégtől (Krasne 
Lasocice 102 Jodłownik, Nowy Sącz, Poland). A 6,5×3 méteres erősített vázú, 30×30 
horganyzott zárt profilú lemezgarázs billenő kapuval összeszerelve, betonalaphoz rögzítve 
házhozszállítással 290.890 Ft-ba kerülne. A garázst, ugyanúgy ahogy a lemezgarázs 
alapot a falugondnoki sorra számolnánk el és a fedezete 2016 évi szociális normatíva 
lenne.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a lemezgarázs megvásárlásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2016. (XI.22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Konstal lemezgarázs 
gyártó cégtől (Krasne Lasocice 102 Jodłownik, Nowy Sącz, Poland) 
megrendel 1 db 6,50x3,00 méteres, erősített vázú, horganyzott zárt profilú 
lemezgarázst billenő kapuval összeszerelve, házhozszállítással bruttó 290 
890 Ft árért. 
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A képviselő-testület a fenti beruházások költségeit az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében a 2016. évi szociális normatíva terhére biztosítja. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2016. december 5. 

 
 
 
 
3. FOGORVOSI MEGÁLLAPODÁS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
Szőc település vonatkozásában a HANGO-DENT Egészségügyi, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. látja el a gyermek- és ifjúsági, dr. Sarlós Ágnes egyéni vállalkozó 
fogszakorvos pedig a felnőtt fogászati ellátást. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján 
együttműködési megállapodást kell kötni Tapolca Város Önkormányzatával a fogorvosi 
körzetek ellátási területeiről.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az együttműködési megállapodás jóváhagyásáról! 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2016. (XI.22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Tapolca 
Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15., képviseli: Dobó 
Zoltán polgármester) és Szőc Község Önkormányzata (8452 Szőc, 
Kossuth u. 41., képviseli: Németh Balázs polgármester) között 
megkötendő, jelen határozat mellékletét képező, a fogorvosi körzetek 
ellátási területeire vonatkozó megállapodás tervezetet. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírásával. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2016. november 30. 
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4. MIKULÁSRA ÉS KARÁCSONYRA AJÁNDÉKCSOMAGOK VÁSÁRLÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁS 
 
Németh Balázs polgármester 
Az idén is szeretnénk vásárolni mikuláscsomagokat a gyermekek részére, illetve 
karácsonyi csomagokat az időseknek. A faluban a 60 év feletti lakosoknak juttatnánk 
karácsonyi élelmiszer csomagot, és az idősek otthonában is mind a 160 lakó kapna.  
A csomagok megvásárlásának költségei előzetes számítások alapján az alábbiak szerint 
alakulna: Mikulás csomag a 14 éven alatti gyermekek részére bruttó 1 000 Ft/csomag/fő 
áron 55 000 Ft, a 60 év feletti lakosoknak karácsonyi csomag bruttó 1 000 Ft/csomag/fő 
áron 52 000 Ft, és az Idősek Otthonában élők részére karácsonyi csomag 700 
Ft/csomag/fő áron 112 000 Ft. Mindösszesen 219 000 Ft értékben. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Mikulás- és karácsonyi csomagok megvásárlásáról aszerint, hogy a 
Mikuláscsomag 1 000 Ft, a karácsonyi csomag 1 000 Ft, az idősek otthonában élők 
részére 700 Ft egységáron kerülnek beszerzésre. 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2016. (XI.22.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60 év feletti szőci 
lakosok és a szőci idősek otthonában élő lakosok részére karácsonyi 
ajándékcsomagot, a szőci 14 év alatti gyermekek részére 
Mikuláscsomagot vásárol, melyek költsége a következő: 
 
60 év feletti idősek részére ajándékcsomag: 52 fő x 1 000 Ft = 52 000 Ft 
Az otthonban élők részére ajándékcsomag: 160 fő x 700 Ft = 112 000 Ft 
14 év alatti gyermekek részére Mikuláscsomag: 55 fő x 1 000 Ft= 55 000 Ft 
Összesen: 219 000 Ft 
 
A képviselő-testület a csomagok árának fedezetét az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  2016. december 23. 
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Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1620 órakor 
bezárom. 
 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 


