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

 
 
 
A képviselő-testület döntései: 
 
 
 
Rendeletek száma:      Kód: 
 
7/2009.(IX.14)   B1 
8/2009.(IX.14)    A1 
 
 
 
Határozatok száma:      Kód: 
 
 

26 /2009        D7 
27/2009        J1 
28/2009        C3 és C3 
29/2009        D7 
30/2009        J1 
31/2009        Z1 
32/2009        D7 
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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   6/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14. napján, 
19.00 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,  
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

 Preczlik Gábor körjegyző 
 
Távolmaradását előre jelezte:  
Bánkövi Péter  képviselő, 
 
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 napirend tárgyalását 
határozza el: 
 
Napirend: 
 

1.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.) Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának I. félévi 
eredményéről. Beszámoló Szőce-Őrimagyarósd községek körjegyzősége 2009. évi 
költségvetése végrehajtásának I. félévéről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) OTP folyószámlahitel keret meghosszabbítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
5.) Szőce község 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
6.) A Zalalövő Általános Iskola 2009. I félévi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
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7.) Körjegyzőség alapító okiratának módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
8.) Szervezeti és működési szabályzat módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
9.) Ingatlanvásárlási ajánlat megtárgyalása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Sportöltöző pályázatot forráshiányra hivatkozva elutasították.  
A Szőcei Csatornamű Társulat megszűnt (a cégbíróság még nem törölte, de az átadás-átvétel 
már megtörtént) és ezzel kapcsolatosan tájékoztatja a testületet, hogy néhányan nem teljes 
mértékben fizették meg a csatornamű érdekeltségi hozzájárulás díját, de a korábbiakban már 
foganatosítottunk egyes lejárt követeléseket, közülük Sipos Ferencé ingatlanát 120.000,-Ft. 
összegű meg nem fizetett tartozása erejéig jelzáloggal terheltük. Ismerteti Fekete László 
önálló bírósági végrehajtó levelét, melyben megkereste Szőce Községi önkormányzatot, hogy 
a végrehajtást elrendelő bíróság által kiállított 1802-kr.vh. 490/2007. számú végrehajtható 
okirat szerint Szőce község önkormányzata végrehajtást kérőnek Sipos Ferencné adós ellen 
folyamatban lévő végrehajtási ügyében az adóstól csak ingatlan árveréssel lehetne behajtani a 
tartozást. 8 napon belül közöljük kérjük-e az ingatlan árverését? Nem javasolja, az árverést, ez 
esetben a család nem tudna hova költözni. 

Tornyos Ottóné képviselő: Nem javasolja az árverést, mert a ház értékéhez képest kicsi a 
követelés. Felkéri a polgármestert, hogy bár ugyan ebben az eljárásban közvetlenül nem 
érintett az adós, de küldjünk a részére tájékoztatót a döntésről. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

26/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sipos Ferencé ingatlanán az 
önkormányzat javára bejegyzett jelzálog 120.000,-Ft.,- /egyszázhúsz-ezer/ forint összegű 
tartozásra nem igényli az ingatlan árverését. Az önkormányzat a bejegyzett jelzálogjog erejéig 
követelését továbbra is fenntartja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
 
A Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Játszótérpályázatot tervez beadni, amely 
nem messze a hivataltól déli irányban épülne meg. 
 
600x800 mm -as közlekedési tükröt kell rendelni bruttó 73.348,- Ft a Kovácsházi partra, amíg 
komolyabb baleset nem lesz! A megrendelés folyamatban van. 
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Tornyos Ottóné képviselő: A szőcei sportpálya és Őrimagyarósd közötti út mellett a fák sok 
helyen már összeérnek az út fölött, valószínűleg már a busz is mindig beleütközik az ágakba. 
Télen nagyon komoly akadályt jelentenek majd a közlekedésben a hó súlya alatt lehajló, 
leszakadó ágak. 
 
A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül 

tudomásul veszik. 

 
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A polgármester ismerteti az Oktatási Minisztérium által 2010. 
évre a fenti tárgyban kiírt pályázati rendszer tartalmát. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a következő évre 
vonatkozó pályázati rendszerhez, és kiírja a pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat folytató, 
illetve a pályázat évében azt kezdő fiatalok számára. 
 
A képviselők a polgármester indítványával egyetértenek, és a szavazás eredményeként 5 
„igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozzák: 
 

 27/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2010. évi fordulójához. 
Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló önkormányzati nyilatkozatot 
megküldi az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályának. A Képviselő-
testület elrendeli a pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírásnak a helyi 
hirdetőtáblákon 2009. október 1. napjától történő közzétételét. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  

 Határidő: 2009-2010 
 
3.) Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának I. félévi 
eredményéről. Beszámoló Szőce-Őrimagyarósd községek körjegyzősége 2009. évi 
költségvetése végrehajtásának I. félévéről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Preczlik Gábor körjegyző a polgármester kérésére- tájékoztatja a képviselő testületet, 
ismerteti az önkormányzat és a körjegyzőség vonatkozásában a polgármesteri előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

 28/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete Szőce község 2009. évi költségvetésének 
I. félévi eredményeiről szóló beszámolót, /1. számú melléklet./ továbbá Szőce-Őrimagyarósd 
községek körjegyzősége 2009. évi költségvetésének I. félévi eredményeiről szóló beszámolót 
/2. számú melléklet./ tudomásul veszi. 
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Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2009.09.15 
 
4.) OTP folyószámlahitel keret meghosszabbítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Átmeneti pénzügyi gondok áthidalására ez lehet az egyik gyors 
megoldás, most jár le az egy éves szerződésünk, amelyet 2008. szeptemberében 
kezdeményeztünk a 33/2008. számú határozatunkkal. Minden költség ellenére javaslom az 
egy év időtartamra való újraszerződést. Emlékeztet rá, hogy decemberben, csak az ÖNHIKI 
javunkra történt megítélése oldotta meg a fizetési gondokat.  
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

29/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. 
A hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése. A hitel összege: 500 000 (Ötszázezer) 
Ft. A hitel futamideje: 1 (egy) év. 
Hitelfedezet: Az önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a futamidő 
alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Felhatalmazást 
ad a Polgármesternek, hogy az előzőekben meghatározott feltételekkel történő hitelfelvétel 
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a számlavezető (OTP 
Bank Rt.) Bankkal megkösse. 
 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
5.) Szőce község 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester Ismerteti az előterjesztést. 

A képviselők a módosító rendelet tervezetet előzetesen megkapták, észrevételt nem tesznek. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
   7/2009(IX.14) önkormányzati rendelete 

 az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
 1/2009 (II.12). rendeletének módosításáról 

 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009 (II.12) rendeletének módosításáról (a 3. sz. mellékletben 
elhelyezetett) rendeletet alkot. 

 
           Papp Tibor                                                         Preczlik Gábor 
          polgármester                                                           körjegyző 
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Kihirdetve: 2009. szeptember 14. 
 
Preczlik Gábor 

       körjegyző 
 
6.) A Zalalövő Általános Iskola2009. I félévi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Preczlik Gábor körjegyző a polgármester kérésére- tájékoztatja a képviselő testületet, a 
Zalalövői Általános Iskola 2009. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról.  
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

 30/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövői Általános Iskola 2009. évi 
költségvetésének I. félévi eredményeiről szóló beszámolót, /4. számú melléklet./ elfogadja. 

 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2009.09.15 
 
7.) Körjegyzőség alapító okiratának módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Az alapító okirat mellékletét a szakfeladati rendet módosítani 
szükséges.  
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

 31/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete a Körjegyzőség alapító okiratát a /5. 
számú melléklet/ tartalmának megfelelően módosítja. 

 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2009.09.15 
 

8.) Szervezeti és működési szabályzat módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester Ismerteti az előterjesztést. 

A képviselők a módosító rendelet tervezetet előzetesen megkapták, észrevételt nem tesznek. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
   8/2009.(IX.14) önkormányzati rendelete 

 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2007.(III.30). rendeletének módosításáról 
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Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Tv. 18.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési 
rendjére vonatkozó 4/2007 (III.30) rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja: 
 

l.§.  
 
A 4/2007.(III.30) Rendelet 2.§.-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
 

„(3) Az önkormányzat által ellátott szakfeladatok rendjét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.” 
 

2.§. 
 

A 4/2007.(III.30) Rendelet e rendelet 1. számú mellékletével egészül ki.  
  

3.§. 
 

Jelen rendelet 2009. szeptember 30. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 
Szőce, 2009. szeptember 14.  
 
                Papp Tibor                                                         Preczlik Gábor 
          polgármester                                                           körjegyző 
 
Kihirdetve: 2009. szeptember 14. 

 
Preczlik Gábor 

       körjegyző 

9.) Ingatlanvásárlási ajánlat megtárgyalása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Erdei Mária meghatalmazott képviselője útján a Szőce 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló szőcei  607. hrsz.ú gyep (rét)  5. minőségi 
osztályban 2 ha 4373 m2 nagyságú és 21,94 AK értékben ingatlanra vételi ajánlatot tett: 
10Ft./m2 összegben. Az eladás jelenleg nem aktuális.  
 
Papp Tibor polgármester: Ki ért egyet azzal, hogy Erdei Mária, 2009. 09.08-i keletű vételi 
ajánlatát elutasítsuk? 
 
 A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

 32/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete Erdei Mária , a Szőce önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló szőcei  607. hrsz.ú ingatlanra tett, 2009. 09.08-i vételi ajánlatát 
elutasítja. 

 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 20.30 órakor bezárja. 
 
                                                                 k.m.f. 
         Papp Tibor                                                                         Preczlik Gábor 
        polgármester                                                                         körjegyző  


