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SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2009. október 26. napján megtartott nyilvános ülésről.
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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce

7/2009. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26. napján, 18.00
órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Papp Tibor
Papp Dezső
Biczó Ervin
Tornyos Ottóné
Boldizsár András
Bánkövi Péter

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,
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.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Papp Tibor polgármester
2.) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2010. évre.
Előadó: Papp Tibor polgármester
3.) A szociális rendelet /5/2009. (IV.14)/ módosítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester

Napirend tárgyalása:
1.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: A buszváró pályázat költségei a közbeszerzés miatt kb. 20%-ot
drágulnak a tervezettekhez képest és további vállalásokra is szükség volt a részünkről (festés,
elbontás is saját erőből kell elvégezni). A munkák tavasz előtt már biztosan nem kezdődnek
el. Az elbontási lehetőséget kifüggesztjük, jelentkezzen, akinek kell, esetleg még valamilyen
bevétel is lehet belőle.
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A közlekedési tükör megérkezett, azonban az engedély megérkezéséig a kihelyezéssel várni
kell.
Gondok vannak az őrségi kistérségi busz üzemeltetési költségeivel. Mi annak idején úgy
járultunk hozzá, hogy a normatíván felüli költségekben nem kívánunk részt venni. A
többletköltségek viselését továbbra sem vállaljuk. A megbeszélést Hegyhátszentjakabon
tartották. Az üzemeltető várhatóan vállalja a többletköltségeket.
A védőnői költségek sajnos továbbra is fennállnak, a 2007. évi és 2008. évi összegeket
rendezzük.
LEADER gyűlés volt Felsőmarácon. Csúsznak a pályázati elbírálások. Elmondta az ülésen,
hogy aggodalmai vannak a pontrendszerrel, amelyet nem tart megfelelőnek, többen egyet
értettek vele, változás azonban nincs. Úgy tűnik egy iroda fog csak működni Körmenden a
több korábbi helyett.
A Csatornamű Társulat megszűnt, az erről szóló bírósági irat ügyvédi ellenjegyzéssel
megérkezett.
A képviselők határozat hozatala nélkül fogadják el a polgármester beszámolóját.
Preczlik Gábor körjegyző tájékoztat a Szőcei Csatornamű Társulattól átvett követelések
állásáról: Kovács Erzsébet háza árverezésre kerül, azonban a nagy összegű banki jelzálog
miatt sokat nem remélhetünk belőle. A Neumann László ellen indított perünk 2007. márciusa
óta húzódik. 2009. október 27-én lesz a harmadik tárgyalás a Pesti Központi kerületi
Bíróságon.
Tornyos Ottóné képviselő: A szőcei tekecsapat támogatását javasolja.
Preczlik Gábor körjegyző: Tájékoztat, hogy az egyesületek támogatására külön határozat
van az abban meghatározott időpontok és feltételek szerint kell eljárni.
2.) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2010. évre.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Javasolja a leltár és a mozgáskorlátozottak támogatásának
ellenőrzését.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
33 / 2009. számú képviselő-testületi határozat:

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Szőce község 2010. évre szóló belső ellenőrzési
tervét az alábbiak szerint határozza meg:
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SZŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
- ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2010.
Ellenőrzendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó
stratégia (ellenőrzés célja, módszere,
tárgya, terjedelme, ellenőrzött
időszak)

Azonosított
kockázati
tényezők (*)

Az ellenőrzés
típusa (**)

Az ellenőrzés
ütemezése
(***)

Erőforrás
szükség-letek
(****)

SZŐCE
KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Cél: a leltározás megfelelt-e a
vonatkozó jogszabályi és helyi
előírásoknak
Tárgya: A leltározással
kapcsolatos nyilvántartás,
megfelel e a vonatkozó
előírásoknak.
Módja: tételes
Időszak: a 2009. év

Áht. 120/A
§. (3) bek
alapján

Szabályszerűségi
ellenőrzés

2010.05.17
2010.05.28

10
munkanap

Cél: annak megállapítása, hogy a
feladatellátás megfelel-e a
vonatkozó jogszabályoknak és a
helyi előírásoknak
Tárgya: mozgáskorlátozottak
támogatásának vizsgálata.
Módja: tételes
Időszak: 2009.év

Áht. 120/A
§. (3) bek
alapján

Szabályszerűségi
ellenőrzés

2010.09.17
2010.09.30

10
munkanap

Az ellenőrzések során a vizsgált költségvetési szervek az ellenőrzési programban kerülnek
meghatározásra.
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a
kockázatelemzés dokumentumai.
** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi
erőforrás.
Felelős: Papp Tibor polgármester
Határidő: folyamatosan

3.) A szociális rendelet //5/2009. (IV.14) // módosítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester Ismerteti a TÁMASZ előterjesztést. /1. sz. melléklet/
A képviselők észrevételt nem tesznek.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
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Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2009.(X.26) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi a helyi szociális ellátásokról szóló
5/2009.(IV.14). rendeletének második módosításáról
Szőce község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. §
(2), 10. § (1), 32. § (3), 37/D.§. (3) és a 92. § (1) bekezdéseiben, továbbá a 2. §-ában
biztosított felhatalmazása alapján a szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet
alkotja:
l.§.
Az 5/2009.(IV.14) Rendelet 1. számú melléklete hatályon kívülre kerül.

2.§.
Az 5/2009.(IV.14) Rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével egészül ki.

3.§.
E rendelet 2009. november 16. napján lép hatályba.
Papp Tibor
polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került.
Szőce, 2009. október 26.

Preczlik Gábor
körjegyző
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 20.00 órakor bezárja.
k.m.f.
Papp Tibor
polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

