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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   3/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 14. napján, 19.30 
órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Papp Tibor   polgármester, 
Papp Dezső  alpolgármester, 
Biczó Ervin  képviselő,  
Tornyos Ottóné képviselő, 
Boldizsár András képviselő,  
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Bánkövi Péter  képviselő, 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

 Preczlik Gábor   körjegyző 
Bedők Lászlóné   vezető pénzügyi főtanácsos 
 
Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 6 tagja közül 5 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a 
tanácskozást megnyitja. Javaslatai alapján a testület a következő módosított napirend 
tárgyalását határozza el: 
 
Napirend: 
 
1.) Polgármester beszámolója.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
2.) Szőce község 2009. évről szóló költségvetésének módosítása 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.) Beszámoló Szőce község 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
 
4.) ÖNHIKI  pályázat benyújtása 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
5.) Sportöltöző pályázat. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
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6.) A „TÁMASZ”,  a „Kolping Gondozási központ Lenti és kistérsége beszámolója, és a 
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Támogató Szolgálata tájékoztatójának 
megtárgyalása. 
 
7.) Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Alapító okiratának módosítása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
8.) Szociális rendelet elfogadása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
 
9.) Szőce község helyi Sportfejlesztési koncepciója. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés 
 
10.) Döntés Szőce község Foglalkoztatási tervének Őrégi Többcélú Kistérségi Társulás 
általi elkészítéséről. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
11.) Szőce község Foglalkoztatási tervének elfogadása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
12.) A Zalalövői Általános Iskola zárszámadásának elfogadása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
13.) Belső Ellenőrzési beszámoló megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Tájékoztat a közcélú munkákról, melyek március 16-a óta már 
megkezdődtek két fővel. Falufejlesztés tervezésről. 2009. június 15-szeptember hónap előre 
nem látható napja között a nádasdi konyha nem üzemel. A csatornamű társulat jogutódja az 
önkormányzat lesz, hiszen a jogutód nélküli megszűnés számtalan problémát okozna. Hat 
személy esetében van még meg nem fizetett, vagy be nem hajtott hátralék. Ebből egy személy 
háza árverezés előtt áll, és közel kétszerese a ház értékének az adósság, vele szemben az 
51.000,- Ft hátralék behajtását elálltunk, az illető személy jelenleg is ismeretlen helyen 
tartózkodik. Egy másik személy házát már elárverezték ott 25.000,-Ft hátralék maradt meg, 
másként pedig nem hajtható be. Egy szintén ismeretlen helyen tartózkodó személlyel szemben 
május 18-án lesz tárgyalás Budapesten, ez az ügy már 2007. tavasza óta húzódik a Pesti 
központi kerületi bíróságon a lassú ügyintézés miatt csak most lett az első tárgyalás kitűzve. 
Egy adós több, mint 139.000,- Ft-val tartozik, őt most szólította fel a Csatornamű társulat, de 
várhatóan rá kell majd terhelnünk a házára. Végül van még egy 30.000-res hátralék is, de 
ennek a személynek a fennmaradó tartozását ráterheltük a házára. 
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A CSICSÓKA Kulturális és SzolgáltatóKht.178.000,-Ft-ot kért a működéséhez: PARTIUM 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretében történő néptáncoktatás Nádasd telephelyen. 
Nyolc szőcei gyermek vesz részt. A kérelem nagyon későn érkezett, a költségvetési rendelet 
megalkotása után, most már erre nem tudunk pénz elkülöníteni, ha év végén marad esetleg 
akkor jöhet szóba. A testület határozatot erről nem hozott. 

A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül tudomásul 
veszik. 

2.) Szőce község 2009. évről szóló költségvetésének módosítása 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester Az írásos anyagot a képviselők megkapták. 

Bedők Lászlóné vezető pénzügyi főtanácsos: Ismerteti az írásbeli előterjesztést. 

A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

3/2009. (IV.14.) számú önkormányzati rendelet : 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 2009. évi 
költségvetését rendelettel módosítja amely az 1.sz mellékletben került elhelyezésre. 
 

Papp Tibor sk.     Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2009. április 14. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
 

3.) Beszámoló Szőce község 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
 
Papp Tibor polgármester A beszámoló írásos anyaga, előterjesztés, rendelet-tervezet a 
képviselők részére előzetesen  megküldésre került. 
 
Bedők Lászlóné vezető pénzügyi főtanácsos: Ismerteti az írásbeli előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

4/2009. (IV.14.) számú önkormányzati rendelet : 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének végrehajtásáról a 2. sz. mellékelt rendeletet alkotja. 
 

Papp Tibor sk.     Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 
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A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2008. április 14. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
 
4.) ÖNHIKI  pályázat benyújtása 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Az idei évben is kénytelenek leszünk beadni az ÖNHIKI-t. 
hozzászólás nincs. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

10 / 2009. képviselő-testületi határozata : 
 
      A. Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi  
 költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény  17. § (1) bekezdése és  

 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt 
 be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 
 támogatására. 
 
     B. Szőce Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
 pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
 törvény  alapján a következő nyilatkozatot teszi : 
  
 I. b)        Az Önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-én 1000 fő alatti, és a 
               Szőce  székhelyű  körjegyzőséghez tartozik. 
 
 II. b)        Az Önkormányzat a Körjegyzőségen túl intézményt nem tart fenn, azonban  
      Körmendi többcélú kistérségi társuláshoz tartozó Nádasd székhelyű,valamint 
      a Zalaegerszegi többcélú kistérségi társuláshoz tartozó Zalalövő székhelyű 
      - külön jogszabály szerint létrehozott – Intézményfenntartó Társulások 
      Közoktatási feladatellátásában részt vesz, továbbá az  Őrségi kistérségi  
      Társulás tagja. 
 
 III. 2)      Az Önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1- jén 1 500 fő alatti  és 
                    

2.3. 2008. évben kiegészítő támogatásban részesült és 2008. szeptember 1. után 
a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött  
közoktatási feladatait  társulásban  ( intézményi  vagy többcélú kistérségi 
társulás keretében) látja el. 
 

2.6. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött,  
az alábbiak szerinti feladatait társulásban ( intézményi  vagy többcélú 
kistérségi társulás keretében ) látja el, intézményeit társulásban ( intézményi 
társulásban ) tartja fenn 2008. május 1. után : 

- szociális  alapszolgáltatási feladat : 
 szociális étkeztetés; 
 családsegítés; 
 házi segítségnyújtás; 
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
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- gyermekjóléti alapellátási feladat: 
 gyermekjóléti szolgáltatás; 
- belső ellenőrzési feladat. 

 
V) Az Önkormányzat helyi iparűzési adó,illetve magánszemélyek kommunális            adója 

bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során 
realizál. 
 
VI.b)       Az Önkormányzat a 2008. évi  zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A.§ - 

              alapján könyvvizsgálatra  nem kötelezett, 
 

bb) a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján  
sem bízott meg. 
 
 Felelős :  Papp Tibor  polgármester 
 Határidő: 2009. április 24. 
 
5.) Sportöltöző pályázat. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

Papp Tibor polgármester: Röviden ismerteti a beadandó pályázat részleteit. A helyi 
önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 
15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet 1.§. bekezdésében meghatározottakra pályázni kívánunk. A 
sportöltözőt fel kívánjuk újítani. 

A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

11/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok fenntartásában 
lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet 1.§. 
bekezdésében meghatározottakra pályázni kíván: a 149. hrsz.-ú 1/1 önkormányzati tulajdoni 
hányadú önkormányzati tulajdonban lévő szőcei Sportöltöző felújítása céljából pályázat 
beadását határozta el. 
 
Az önkormányzat összesen egy önkormányzati sportlétesítmény felújítására adja be 
pályázatát. 
 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében sportfeladatokra 650.000,- Ft-ot 
tervezett. 
 
A szőcei Sportöltöző felújítása nem építés-engedély köteles tevékenység. 
 
Az önkormányzat lehetővé teszi, hogy az e pályázati támogatásból megvalósuló 
létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítménye vonatkozásában az önkormányzat által 
fenntartott nevelési-oktatási intézmények (Nádasd székhelyű általános iskola, és óvoda, 
Zalalövő székhelyű Általános Iskola, illetve annak Hegyhátszentjakabi tagintézménye) 
tanulói is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, és 
iskolai szabadidősport megvalósulását. 
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 Felelős :  Papp Tibor  polgármester 
 Határidő: 2009. április 24. 
 
6.) A „TÁMASZ”,  a „Kolping Gondozási központ Lenti és kistérsége beszámolója, és a 
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Támogató Szolgálata tájékoztatójának 
megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a megkapott anyagot, illetőleg a megelőző napi 
megbeszélés tapasztalatait. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

12/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövő és Környező települések Szociális 
Alapszolgáltatási központja által 2008. évben végzett komplex feladatellátásról, valamint a 
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót, a Kolping Gondozási központ Lenti és kistérsége 
2008. évi szakmai beszámolóját elfogadja, továbbá a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 
Támogató Szolgálata tájékoztatóját tudomásul veszi. Az előterjesztések a jegyzőkönyv 3. sz. 
mellékeltében kerültek elhelyezésre.  
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
7.) Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester /Írásbeli előterjesztés/ 
 
Papp Tibor polgármester: Már 2008. év során foglalkoztunk többször e témával. Eljutottunk 
a társulási megállapodásig és az alapító okiratig. El kell fogadni. Ismerteti a döntéssel együtt 
járó pénzügyi kötelezettségeket.  
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

13/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete- Papp Tibor polgármester előterjesztésnek „ 
Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapításával 
összefüggő döntésekre előterjesztése és határozati javaslata alapján” határozatot hoz: 
 

1.) Szőce község képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Alapító Okirat aláírására. 
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3.) Szőce község képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás a jogszabályi változások miatt átdolgozott. Társulási 
Megállapodását az  előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

4.)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Társulási Megállapodás aláírására. 
5.)  Szőce község képviselő-testülete Kapornaky Sándort delegálja a Társulási Tanácsba. 
6.) Szőce község képviselő-testülete a 40,-Ft/fő alapító vagyont, valamint a 2009. évre 200,- 

Ft./év/fő beruházási önrészt és 100,- Ft./év/fő működési hozzájárulást, összesen 300,- 
Ft./év/fő, 2010. évtől a beruházási önrész és működési hozzájárulást a költségvetési 
rendeletében biztosítja. /4.sz melléklet./ 

 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő:  

1. azonnal  
2. 2009 04.30. 
1. azonnal  
2. 2009 04.30. 
1. azonnal  
2. költségvetési rendelet készítésekor. 
 

Papp Tibor polgármester Kéri, hogy a végleges pénzeszköz átadásról szóló megállapodást az 
előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el, kéri a testületet, hogy hatalmazza fel a megállapodás 
aláírására. 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 

 
14/2009. számú képviselő-testületi határozat: 

 
1./Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évre vonatkozó végleges pénzeszköz 
átadásról szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, amely a jegyzőkönyv 5. 
sz. mellékeltében került elhelyezésre.  
2./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: 1./azonnal 
                 2./ 2009.04.30. 
 
8.) Szociális rendelet elfogadása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester /Írásbeli előterjesztés/ 
 
Papp Tibor polgármester A szociális ellátások helyi szabályairól rendelet írásos anyaga, 
előterjesztés, rendelet-tervezet a képviselők részére előzetesen megküldésre került. 
 
Preczlik Gábor körjegyző: Az ismerteti az előterjesztést. /jegyzőkönyv 6. sz. melléklete/ 

 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
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5/2009. (IV.14.) számú önkormányzati rendelet : 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a a szociális ellátások helyi szabályairól a 
az előterjesztéseknek megfelelő rendeletet alkot. /6.sz. melléklet/ 
 

Papp Tibor sk.     Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2009. április 14. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
 
9.) Szőce község helyi Sportfejlesztési koncepciója. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés 
 
Papp Tibor polgármester: A sportpályázathoz szükséges megalkotni a Helyi Sportfejlesztési 
Koncepciót. Javasolja a tanösvények kialakítására vonatkozó szándék feltüntetését is. Más 
javaslat nincs. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

15/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) és 
(2) bekezdései felhatalmazásában 

 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete meghatározza az alábbiak szerint a 
helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról: 
 
a.) Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete célkitűzései: 
 
Minden korosztálynál egészséges életmód szokásainak kialakítása. 
Versenysport lehetőségekhez mért támogatása, ezen belül elsősorban a helyi labdarúgócsapat 
működéséhez való hozzájárulás. 
Sportolási lehetőségek kialakítása, kialakított pályák fenntartása, lehetőségekhez mért bővítése, 
fejlesztése. 
Vándortáborozás, túrázás feltételeinek a Sportpálya, tanösvények kialakítása feltételeinek 
megteremtése a település környékén. 
A Sportpálya környékének igazi sportcentrummá fejlesztése, mely több sportág űzésének feltételeit 
biztosítaná. 
 
 
b) A célkitűzéseivel összhangban együttműködik a Szőcéért Egyesülettel, A Körmendi Városi 
Labdarúgó Szövetséggel. A Szőcéért Egyesület labdarúgócsapatot nevez a Vas Megyei Bajnokság 
körmendi csoportjában. 
 
c) Fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket: 
 

 Szőce Sportpálya: füves labdarúgópálya, füves kosárlabdapálya, Sportöltöző 
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 Arany János utcai aszfaltos kosárlabdapálya. 
 Kavicsos bicikliút a temetőtől az Őrimagyarósd-Nádasd összekötő közútig. 

 
d) Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit. Az önkormányzat Szőce településen minden olyan oktatási intézmény tanulói részére a 
sporttevékenység végzését ingyenesen biztosítja, amely településekkel fenntartói (társulási) 
szerződést/megállapodást kötött. 
 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
10.) Döntés Szőce község Foglalkoztatási tervének Őrégi Többcélú Kistérségi Társulás 
általi elkészítéséről. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A Szőce község Foglalkoztatási tervének Őriszentpéteri 
Kistérségi Társulás általi elkészítéséről, utólagosan döntést kell hozni. A saját tervünket 
természetesen mi csináltuk, de a kereteket a kistérség adta. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

16/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közfoglalkoztatási 
feladatok szervezését, a közfoglalkoztatási terv elkészítését, annak folyamatos felülvizsgálatát 
kistérségi szinten kívánja megvalósítani 2009. évben. 
 
Az önkormányzat felhatalmazza az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét, 
hogy a településsel történő egyeztetést követően készítse el a kistérségi közfoglalkoztatási 
tervet. 
Szőce község önkormányzata felhatalmazza az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 
Elnökségét, hogy a közfoglalkoztatási terv módosításával kapcsolatos Társulási Tanácsi 
döntéseket a település jegyzőjével történt egyeztetést követően előzetesen jóváhagyja.  
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: utólagosan megerősítve 
 
11.) Szőce község Foglalkoztatási tervének elfogadása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A Szőce község Foglalkoztatási tervét az Őriszentpéteri 
Kistérségi Társulás megküldte a Körmendi Munkaügyi Központ Kirendeltségének, amely 
elfogadta azt. Ezt követően már elfogadhatjuk Szőce község Foglalkoztatási tervét: 8.sz. 
melléklet. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
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17/2009. számú képviselő-testületi határozat: 

 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Szőce község önkormányzata közfoglalkoztatási 
tervét az előterjesztéssel egyezően elfogadja. /7.sz. melléklet/ 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
12.) A Zalalövői Általános Iskola zárszámadásának elfogadása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A Zalalövői Általános Iskola 2008. évről szóló zárszámadását 
kérem fogadjuk el. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

18/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövői Általános Iskola 2008. 
évről szóló zárszámadását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
13.) Belső Ellenőrzési beszámoló megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Preczlik Gábor körjegyző: Ismerteti az éves beszámolót. Nincs kérdés. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

19/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2008. évi Belső Ellenőrzésről készült 
összefoglalót elfogadja.  
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 22.15 órakor bezárja. 
 
                                                                 k.m.f. 
 
         Papp Tibor                                                                         Preczlik Gábor 
        polgármester                                                                         körjegyző  


