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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: 2018. július 19. 1600 óra 
 
Az ülésre meghívottak: 
 

Németh Balázs polgármester 
Farkas István alpolgármester 
Nagy József képviselő 
Pósa Ferenc képviselő 
Török Endre képviselő 

 
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 
 
 
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 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. 
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1. Szőc belterület 83 hrsz, Szőc külterület 076, 068, 044, 1122 hrsz.-ú utak 
helyreállítására benyújtott árajánlat megtárgyalása 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásra 
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
 
 
1. SZŐC BELTERÜLET 83 HRSZ, SZŐC KÜLTERÜLET 076, 068, 044, 1122 HRSZ.-Ú 
UTAK HELYREÁLLÍTÁSÁRA BENYÚJTOTT ÁRAJÁNLAT MEGTÁRGYALÁSA 
 
Németh Balázs polgármester 
2017. évben vis maior pályázatot nyújtottunk be a településen lévő murvás utak 
helyreállítására. Mint azt korábbi üléseken is elmondtam a munkálatok elvégzéséhez 
folyamatosan kerestem a kivitelezőt, árajánlatot kértem Horváth Ép. Kft-től is, de határidős 
munkálatok miatt (Modern városok program - Zalaegerszeg) nem tudják vállalni a 
kivitelezést. Az elnyert pályázathoz most a Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 
27.) nyújtott be árajánlatot. Úgy gondolom meg kell ragadnunk az alkalmat és el kell 
fogadnunk az árajánlatot. Várom a kérdéseket, észrevételeket! Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem szavazzunk a Via Vomito Kft árajánlatának határozati javaslat 
szerinti elfogadásáról!  
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2018. (VII.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szőc belterület 83 
hrsz, Szőc külterület 076, 068, 044, 1122 hrsz.-ú murvás utak helyreállítási 
munkálatait a beérkezett árajánlat alapján megrendeli Via Vomito 
Mélyépítő és Szolgáltató Kft.-től (8200 Veszprém, Kádártai út 27.). A 
beruházás összköltsége bruttó 15 008 069 Ft, azaz Tizenötmillió-
nyolcezer-hatvankilenc forint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 
A képviselő-testület a fenti beruházások költségeit az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében a vis maior támogatás terhére biztosítja. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2018. július 25. 
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2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A SZOCIÁLIS CÉLÚ 
TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSRA 
 
Németh Balázs polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A pályázat minimálisan 1000 
Ft+Áfa/erdei köbméter önrész biztosítását írja elő, de érdeklődtem az erdészetnél és 
jelenleg 19.000 Ft+Áfa/erdei köbméter a cserfa ára, ezért az önrész várhatón 5.000 
Ft+Áfa/m3 lesz, plusz a szállítási költség, ami Léhmann István tájékoztatása szerint 2.500 
Ft+Áfa/m3. A megemelkedett önköltség tükrében javaslom, hogy 2 m3/ellátott, azaz 30 m3 
szociális célú tűzifa mennyiséget igényeljen az önkormányzat. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a pályázat 
előterjesztés szerinti benyújtásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2018. (VII.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti „a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című 
pályázatra. 
 
A képviselő-testület a pályázatát 30 m3 kemény lombos fafajta 
mennyiségre nyújtja be. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 30 m3 
szociális célú tűzifa vásárlásához 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban 
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:  elektronikus rögzítés: 2018. augusztus 31. 16:00 óra 
   papír alapon történő beadás: 2018. szeptember 3. 
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3. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Balázs polgármester 
2018. április 25-i ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy elfogadja Tóth 
Józsefnének és Puha Ferencnek a 04/14 helyrajzi számon nyilvántartott, szántó 
megnevezésű ingatlan önkormányzat részére történő ajándékozását. A fenti ingatlanban 
Puha Katalinnak 78/1255 tulajdoni hányada van. A nevezett személy jelezte, hogy ő is 
elajándékozná az önkormányzatnak a tulajdonrészét. Javaslom a képviselő-testületnek, 
hogy fogadjuk el az ajándékozók tulajdonrészét. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a felajánlott terület 
elfogadásáról és az ajándékozási szerződés megkötéséről! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2018. (VII.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Puha Katalin 
budapesti lakos résztulajdonában lévő, általa az önkormányzat részére 
ajándékban — közfoglalkoztatás, szociális földprogram és/vagy 
településfejlesztés céljára - felajánlott Szőc 04/14 hrsz-ú, szántó 
megnevezésű, 7213 m2 nagyságú, 12,55 AK értékű ingatlant a következő 
szerint: 
 
a) Puha Katalin 78/1255-öd tulajdoni hányadot 
 
az önkormányzatnak ajándékoz. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Rédei Zsolt ügyvédet (8330 Sümeg, 
Petőfi Sándor utca 19.) a szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a 
jogügylet teljesedése érdekében megteendő jognyilatkozat tételére is 
kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
Szőc Község Önkormányzata viseli az ingatlan tulajdonjogának 
átvezetésével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási 
szerződést az ajándékozókkal megkösse. 
 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester  
Határidő: 2018. július 31. 
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Németh Balázs polgármester 
A művelődési ház udvarában lévő ingatlant, mivel közösségi színtérré jelöltük ki, és 
sikeresen pályáztunk a felújítására, így azt a jövőben már nem használhatjuk tárolásra. 
Ezért javaslom, hogy a 9/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő lemezgarázst használjuk a 
falugondnoki utánfutó tárolására. Mivel jelenleg a lemezgarázsban egy használaton kívüli 
gulyáságyú van, ezért véleményem szerint azt értékesíteni kellene, mivel csak a helyet 
foglalja. Főzésre nemrég vásároltunk egy 70 literes üstöt, az elég lesz az önkormányzati 
rendezvényekre. A lemezgarázs és a kapu közötti 15 m2-es területre árajánlatot kértem a 
Déva 21. Kft-től, mivel a garázs beton alapja és a kapu között füves terület van, jó lenne 
ezt a kis részt leaszfaltoztatni, hogy későbbiekben ez ne okozzon problémát. Javaslom az 
árajánlat elfogadását. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk DÉVA 21. Kft.-nek a lemezgarázs bejáratának 
aszfaltozási munkáira benyújtott árajánlatának elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2018. (VII.19.) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DÉVA 21. Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. (8400 Ajka, Diófa u. 29.) árajánlata alapján megrendeli a 
Szőc 9/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő lemezgarázs bejáratának aszfaltozási 
munkálatait. A beruházás összes költsége bruttó 111 062 Ft, azaz 
Egyszáztizenegyezer-hatvankettő forint. 
 
A képviselő-testület a fenti beruházások költségeit az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében 2018. évi felújítási kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős: Németh Balázs polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

 
 
 
 
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek? Megállapítom, hogy kérdés, 
hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a mai ülést 1630 órakor 
bezárom. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 

Németh Balázs Lovasi Erika 
polgármester jegyző 

 


