
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült:  SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. május 14. 
napján megtartott nyilvános ülésről. 

 
 
 
A képviselő-testület döntései: 
 
 
 
Rendeletek száma:      Kód: 
 

6/2009(V.14)      L0 
 

 
 
 
Határozatok száma:      Kód: 
 
 

21/2009       D6  
22/2009       Z1 

 
 



 1 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   4/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14. napján, 20.00 
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,  
Bánkövi Péter  képviselő, 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

 Preczlik Gábor   körjegyző 
 
Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 6 tagja közül 6 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a 
tanácskozást megnyitja. Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását 
határozza el: 
 
Napirend: 
 
1.) Polgármester beszámolója.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
2.) CÉDE Sportöltöző pályázat. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.) Szociális rendelet módosítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
 
4.) Körjegyzőség alapító okiratának felülvizsgálata. 
Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
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Papp Tibor polgármester: A sportöltöző pályázatunk beadásra került, a CÉDE pályázat 
beadási határideje pedig június 1. Az E-ON elfogadta a zöld kár igényünket, már meg is 
rendeletem a glédert, csak sajnos ez nagyon időjárás függő tevékenység. Tájékoztat az Öregek 
napi rendezvényről. A buszvárók bontási költsége nincs benne a pályázatban, tehát nekünk 
magunknak kell megoldani, hogy a jelenlegi buszvárók területét építésre alkalmas állapotban 
adjuk át majd a kivitelezőknek. Fontos lenne, hogy ez ne kerüljön nekünk költségbe. Ki lesz 
függesztve és lehet jelentkezni. Ha négynél több jelentkező lesz akkor sorsolással döntünk. 
Az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás által, NYDRFT CÉDE „közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó eszközbeszerzés” című pályázaton a települési önkormányzatunk is részt vesz. 
A szélessávú internetszolgáltatás tervezett elkészülési ideje 2010. április.  

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

 
2.) CÉDE Sportöltöző pályázat. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Röviden ismerteti a beadandó pályázat részleteit. A Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (NYDRFT) (9400 Sopron, Csatkai utca 6.) 
pályázatot hirdetett, az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és 
területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) 
foglaltak alapján a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési 
feladatok támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére. 

A meghatározottakra pályázni kívánunk. A sportöltözőt fel kívánjuk újítani. 

A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

21/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
A Szőce Képviselőtestület/Közgyűlés/Tanács ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSA TERÜLETI KÖTÖTTSÉG NÉLKÜL (CÉDE) ELŐIRÁNYZATRA, ANNAK 23. §. b.) 

pontja helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, 

kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket; jogcím) támogatására pályázatot 

nyújt be. 

A pályázat célja: 

 Szőce Sportöltöző és Önkormányzati raktárépület felújítása  

A fejlesztés megvalósulási helye: Szőce, Dózsa Gy. út 2., Szőce Kölcsey F. út 63. 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
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Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás 809733 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 4588487 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás 0 

Összesen 5398220 

 

A Képviselőtestület/Közgyűlés/Tanács a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetéséről szóló _1/2009(II.12)_. számú Költségvetési Rendeletében/ határozatában 

biztosítja a költségvetés _8.§ (1) bekezdése alkalmazása során. A testület felhatalmazza a 

polgármestert/Társulási Tanács elnökét a pályázat benyújtására. 

 
 

 Felelős :  Papp Tibor  polgármester 
 Határidő: 2009. május 30. 
 
3.) Szociális rendelet módosítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
Papp Tibor polgármester A szociális ellátások helyi szabályairól rendelet-tervezet írásos 
anyaga, előterjesztés, rendelet-tervezet a képviselők részére előzetesen megküldésre került. 
 
Preczlik Gábor körjegyző: Az ismerteti az előterjesztést. /jegyzőkönyv 1. sz. melléklete/ 

 
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 

6/2009. (V.14.) számú önkormányzati rendelet : 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól a az 
előterjesztéseknek megfelelő rendeletet alkot. /2.sz. melléklet/ 
 

Papp Tibor sk.     Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2009. május 14. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
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4.) Körjegyzőség alapító okiratának felülvizsgálata. 
Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
 
Papp Tibor polgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést. Javasolja a körjegyzőség 
alapító okirat tervezetének elfogadását. A korábbi határozat módosítását. 
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

22/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőce-Őrimagyarósd községek 
körjegyzőségének alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti –tervezetnek megfelelően 
módosítva- egységes szerkezetű tartalommal elfogadja. 
 
Szőce-Őrimagyarósd községek Képviselő-testülete az általa alapított intézmény: Szőce-Őrimagyarósd 
községek körjegyzősége Hivatala, közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból 
felülvizsgálta.  
A közfeladatok költségvetési szerv formában történő ellátása, az önkormányzati intézmények 
működtetése 2009. július 1. után is indokolt. A képviselő-testület a fenti intézményeinek - a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. előírásai szerinti - új 
besorolását illetve alapító okiratainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
3.  „Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve(i), székhelye(i): 
   Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

9935.,Szőce, Kölcsey Ferenc utca 66. 
Őrimagyarósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

9933, Őrimagyarósd, Dózsa György út 23.” 
 
Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
 „Az alapítás időpontja : 2001. május 1”. 
 
Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
 „Az intézmény besorolása : 
  a) A tevékenység jellege alapján :  

közhatalmi költségvetési szerv 
 
  b) A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint : 
    önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”. 
 
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Az intézmény jogállása : Önálló jogi személy, az előirányzatok feletti rendelkezési                    
                                              jogosultság tekintetében a szerv teljes jogkörrel rendelkező  
            költségvetési szerv.” 
 
Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
  „Az intézmény illetékességi területe : Szőce és Őrimagyarósd községek közigazgatási 
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                                                                  területe.” 
 
Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Az intézmény közfeladata : 841 105  Helyi önkormányzatok valamint többcélú 
       kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.” 
 
Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
 „Az intézmény alaptevékenységei: 
 9.1. Ellátandó alaptevékenység : 
 
     751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
A Helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Törvényben meghatározott feladatok 
ellátása; 
 Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei,polgármesterek által                              meghatározott 
önkormányzati feladatok ellátása; 
Kormány és miniszteri rendelet által feladat- és hatáskörébe utalt ágazati 
feladatok ellátása; 
 751175  Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
 751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása; 
 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
  

9.2. A szerv alaptevékenységén kívül kiegészítő, kisegítő illetve vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.” 
 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
 „A feladat ellátását szolgáló vagyon : 
  Az alapításkori vagyonról, induló vagyonról az alapítók által az 
  1/2001.számú együttes képviselő-testületi határozattal elfogadott  
  „ megállapodás „   rendelkezik.” 
 
Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
„A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési , megbízási rendje : 
 
 11.1    A szerv vezetője a körjegyző. A szerv képviseletére a körjegyző jogosult. 
 
 11.2    A körjegyzőt az alapító önkormányzatok képviselő-testületei a helyi 
  önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.tv. 40.§ (1) bekezdésében 
            foglalt módon nevezik ki.” 
 
Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok : 
 12.1  A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya  

         alapesetben köztisztviselő, melyre a  Köztisztviselők jogállásáról szóló 
        1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 
 

12.2 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra ( pl.: megbízási jogviszony ) a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  1959. évi IV. törvény az irányadó.” 
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Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Jelen Alapító Okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.” 
 
Az alapító okirat 5/A. 1 és 2 pontjai visszavonásra kerülnek. 
 
Szőce, 2009. május 14. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: 2009. június 2. 
 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 22.15 órakor bezárja. 
 
                                                                 k.m.f. 
 
         Papp Tibor                                                                         Preczlik Gábor 
        polgármester                                                                         körjegyző  
 


