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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. szeptember 24-i ülésére 

 
 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

(2018. augusztus 31-ig hozott döntések) 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati 
rendelet 27. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban adok tájékoztatást a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról: 
 
9/2018. (III.19.) A 2018. januárjában megtarott belső ellenőrzés megállapításainak megtárgyalása. 

A szociális étkeztetés nyilvántartásával, elszámolásával és térítési díj beszedésével 
kapcsolatban végzett ellenőrzés során feltárt 23 200 Ft bevételi elmaradás tudomásul vételre és 
elszámolásra került a 2017. évi általános tartalék terhére. 

 
11/2018. (III.19.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalás. 

A képviselő-testület megállapította, hogy a HEP felülvizsgálata nem szükséges és azt 
változatlan formában elfogadta. A 2019. évben új Programot kell írni, mert a 2014. február 14. 
napján felfogadott 5 évre szól. 

 
12/2018. (III.27.) A Szőc 149 hrsz.-ú, természetben Szőc, Kossuth Lajos utca 41. szám alatti ingatlan 
belső udvarán található, 26 m2 alapterületű épület kijelölésé médiaterem céljára. 

A földhivatalnál az ingatlan megnevezésének módosítása megtörtént. 
 
14/2018. (III.27.) OTP Banknál megnyitott 3 000 000 Ft névértékű kincstárjegy újra lekötése. 

Az OTP Bank tájékoztatása szerint az önkormányzat nem jogosult kincstári takarékjegy 
vásárlására, így a lekötés nem valósult meg. 

 
15/2018. (IV.6.) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása. 

Az alapító okirat módosítására új kormányzati funkció felvétele miatt került sor. A Magyar 
Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés megtörtént. 

 
19/2018. (IV.25.) Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázatra, a Petőfi Sándor utca, Preininger Kálmán út, Domb utca felújítására. Az 
igényelt pályázati támogatás 15 000 000 Ft, az önkormányzat 2 884 274 Ft önerő biztosítását vállalta. 

Pályázat határidőben benyújtásra került. Az önkormányzat támogatásban nem részesült. 
 
 



 

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz – Szőc, 2018. szeptember 24. 

2

20/2018. (IV.25.) Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontjában foglaltak 
szerint. A pályázat keretében a médiaterem felújítására összesen 2 000 000 Ft támogatásra nyújtott 
be igényt az önkormányzat, 2 000 000 Ft önrész vállalásával. 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az önkormányzat 3 217 000 Ft támogatást kapott. 
 
23/2018. (IV.25.) A DÉVA 21. Kft. (8400 Ajka, Diófa u. 29.) árajánlatának elfogadása a Preininger 
Kálmán utca és a Határvölgyi út aszfaltburkolat javítási munkálataira bruttó 2 263 140 Ft összegben. 

A szerződés megkötésre a került, a vállalkozó a munkálatokat határidőben elvégezte. 
 
24/2018. (IV.25.) Ajándékozási szerződés kötése Tóth Józsefné nyirádi, Puha Ferenc veszprémi és 
Puha Katalin budapesti lakossal a Szőc, 04/20 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 1,1572 ha nagyságú, 
külterületi ingatlan 42/1546 tulajdoni hányadára. 

Az ajándékozási szerződés megkötésre került. 
 
25/2018. (IV.25.) Ajándékozási szerződés kötése Tóth Józsefné nyirádi, Puha Ferenc veszprémi 
lakossal a Szőc, 04/14 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 7213 m2 nagyságú, külterületi ingatlan 234/1255 
tulajdoni hányadára. 

Az ajándékozási szerződés megkötésre került. 
 
26/2018. (V.14.) A 20/20108. (IV.25.) képviselő-testületi határozat módosítása. 

A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívására a határozat módosításra került. Az „igényelt 
támogatás: 2 000 000 Ft” mondat törlésre került. 

 
27/2018. (V.14.) A FENYŐFA 01 Kft. (8400 Ajka, Timföldgyári út 5.) árajánlatának elfogadása a 
Kútvölgyben lévő ingatlan tetőszerkezetének felújításához szükséges fa és zsindely anyagokra bruttó 
221 291 Ft összegben. 

A szükséges anyagok megvásárlásra kerültek, a tetőszerkezet felújítása megtörtént. 
 
29/2018. (V.30.) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 

Az értékelés határidőben megküldésre került a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámügyi Osztályának. 

 
31/2018. (V.30.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében kiegészítő támogatás jogcímen 55 q 
barnakőszén vásárlásához 174 625 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az 
önkormányzat. A képviselő-testület további 5 q barnakőszén vásárlását hagyta jóvá. 

A barnakőszén megvásárlásához a képviselő-testület 53 975 Ft önerőt vállalt. 
 
32/2018. (VI.28.) A Szőc 024 hrsz.-ú, legelő művelési ágú önkormányzati ingatlan értékesítésének 
megtárgyalása. 

A képviselő-testület kifejezte szándékát az ingatlan eladásával kapcsolatban a Bakony Tech 14 
Bt. (8452 Halimba, Petőfi u. 30.) részére, hozzájárult a terület végleges más célú 
hasznosításához, valamint kezdeményezte a településrendezési tervben a besorolásának 
módosítását. 

 
33/2018. (VI.28) Bakos Márton építőipari vállalkozó (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 54.) árajánlatának 
elfogadása a könyvtár raktár, helytörténeti galéria épületének felújítására, akadálymentesítésére 
bruttó 4 334 510 Ft összegben. 

A vállalkozási szerződés megkötésre került. A felújítási munkálatok elkészültek. 
 
34/2018. (VI.28.) A képviselő-testület jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül természetbeni 
ellátás formájában, beiskolázási és óvodáztatási támogatásban részesítette a 2018/19-es tanévre 
beiratkozott, 2018. június 28. napján Szőc községben állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen ott élő általános iskolás vagy óvodás gyermeket. 

50 gyermek részesült, gyermekenként 10.000 Ft értékben Gyermekvédelmi Erzsébet-
utalványban, melyet határidőben átadtunk. 
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35/2018. (VI.28.) A DÉVA 21. Kft. (8400 Ajka, Diófa u. 29.) árajánlatának elfogadása a Szőc, Kossuth 
Lajos utca 18. szám alatti ingatlan járdafelújítási munkálataira bruttó 551 402 Ft összegben. 

A munkálatok folyamatban vannak. 
 
36/2018. (VI.28.) A 2018. augusztus 4. napján megrendezésre kerülő falunapi főzőversenyen induló 
maximum 10 csapat támogatásba részesítése 5.000 Ft/csapat. 

7 csapat részesült támogatásban. 
 
37/2018. (VII.19.) Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 
árajánlatának elfogadása a Szőc 83 hrsz., 076 hrsz., 068 hrsz., 044 hrsz. és 1122 hrsz.-ú murvás utak 
helyreállítási munkálataira bruttó 15 008 069 Ft összegben. 

A vállalkozási szerződés megkötésre került. Az útfelújítási munkálatok elkészültek. 
 
38/2018. (VII.19.) Pályázat benyújtása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 3. melléklet I.9. ponti szerinti „a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című pályázatra. 

A pályázatot határidőben 30 m3 kemény lombos tűzfia mennyiségre nyújtotta be az 
önkormányzat. 

 
39/2018. (VII.19.) Ajándékozási szerződés kötése Puha Katalin budapesti lakossal a Szőc, 04/14 
hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 7213 m2 nagyságú, külterületi ingatlan 78/1255 tulajdoni hányadára. 

Az ajándékozási szerződés még nem került megkötésre. 
 
40/2018. (VII.19.) A DÉVA 21. Kft. (8400 Ajka, Diófa u. 29.) árajánlatának elfogadása a Szőc 9/2 
hrsz.-ú ingatlanon lévő lemezgarázs bejáratának aszfaltozási munkálataira bruttó 111 062 Ft 
összegben. 

A munkálatok folyamatban vannak. 
 
44/2018. (VIII.28.) Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) árajánlatának 
elfogadása a könyvtár épületére tervezett napelemes erőmű telepítésére bruttó 1 739 900 Ft 
összegben. 

A szolgáltatóval az adásvételi és vállalkozási szerződés megkötésre került. 
 
 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait beszámolóm megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Szőc, 2018. szeptember 20. 
 
 
 
    Tisztelettel: 
 Németh Balázs 
 polgármester 


