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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce

8/2009. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30. napján,
18.00 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.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Papp Tibor polgármester
2.) 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
3.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetés teljesítéséről a 3. negyedév végéig.
Előadó: Papp Tibor polgármester
4.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról tájékoztató.
Előadó: Papp Tibor polgármester
5.) Szőce községi önkormányzat SZMSZ-ének módosítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
6.) Önkormányzati tulajdonú hulladéklerakó művelési ágának megváltoztatása, a
pályázattal kapcsolatos szükséges döntések meghozatala.
Előadó: Papp Tibor polgármester
7.) Szőce község játszótér pályázat beadásának megtárgyalása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
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Napirend tárgyalása:
1.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Tájékoztat a közkincs kerekasztal megbeszélésről. A 2010. évi
programok megbeszélésre kerültek. Egyeztetés van arról, hogy a különböző településeken
rendezendő programok a jövő évben ne ütközzenek. A Szőcéért Egyesülettel is történt
egyeztetés a 2010. évi programok rendezésével kapcsolatosan. Tájékoztat a környezetvédelmi felügyelőség egykori hulladéklerakónál történ ellenőrzéséről is. A területen mindent
rendben találtak, a területen már egyáltalán nem látszik, hogy korábban lerakó volt, új
szemetelésnek nincs nyoma.
A képviselők határozat hozatala nélkül elfogadják a polgármester beszámolóját.
2.) 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Az önkormányzat anyagi helyzete az előző költségvetési
időszakhoz képest várhatóan tovább nehezedik, az infláció, az egyre növekvő költségek,
dráguló életviszonyok mellett kell jövőre a kevesebb állami támogatást felosztani. A kötelező
feladatok ellátásához az államtól átvett pénzeszközök nem elegendőek, és aránytalan terhet
rónak az önkormányzatra. A védőnői és nádasdi iskolai költségek jövőre már tovább
nőhetnek. A körjegyzőségi létszámleépítés ugyan kedvező költségvetési hatást hoz, de szinte
biztos, hogy nem lesz képes kiegyensúlyozni a kiadási oldalt. A költségvetés tervezése során a
kötelező önkormányzati feladatok fedezetének biztosítása az elsődleges. Sikeres pályázat
esetén a sportöltöző felújítására is gondolni kell, és nem kevés energiát fektettünk már a
buszváró-pályázatba is, reméljük jövőre ezek megvalósulnak. A működési forráshiány
csökkentésére számítunk az ÖNHIKI kiegészítő támogatására. Ki kell alakítani a feladatok
fontossági sorrendjét, figyelembe kell venni a gazdasági programunkat. Fejlesztésekben
maximálisan ki kell használni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekhez a saját forrás is
megteremthető.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
34/2009. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
koncepcióját az 1. számú mellékletben meghatározott tartalommal fogadja el.
Felelős: Papp Tibor polgármester és Preczlik Gábor körjegyző
Határidő: 2010. február 15.

3.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetés teljesítéséről a 3. negyedév végéig.
Előadó: Papp Tibor polgármester
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Papp Tibor polgármester: A polgármester előterjeszti a körjegyző által összeállított
beszámolót, amely az önkormányzat és intézménye 3. negyedévi gazdálkodásáról készített
számszerű mérlegadatok alapján tartalmazza a szeptember 30- ig végzett pénzügyi
tevékenység adatait, a 2. számú melléklet alapján.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
35/2009. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi gazdálkodás III.
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: képviselő-testület
Határidő : azonnali
4.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról tájékoztató.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester ismerteti a zalaegerszegi székhelyű TÁMASZ alapszolgáltatási
intézmény tájékoztatását 2009. évben a településen végzett tevékenységükről, mely a 3.
számú mellékletben került elhelyezésre.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
36/2009. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a zalaegerszegi székhelyű TÁMASZ
alapszolgáltatási intézmény tájékoztatását 2009. évben a településen végzett
tevékenységükről tudomásul veszi.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnali
5.) Szőce községi önkormányzat SZMSZ-ének módosítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester az SZMSZ-ünk egyes részeit szükséges módosítani mind az
elmúlt időszakban bekövetkezett változások, mind pedig a korrigálás igényével.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Szőce községi önkormányzat képviselő-testületének
10/2009.(XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgykörben megalkotott
4/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
1.§ A 4/2007.(III.30.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) 37.§ (2 ), (3), (9) bekezdései, illetve
(6) b.), (8) b.) bekezdéseinek pontjai hatályon kívülre kerülnek.
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2.§. A rendelet 37. § (2) bekezdése az alábbiak szerint kerül megállapításra: ”A körjegyzőség
alakításáról Szőce és Őrimagyarósd Községi Önkormányzatok képviselő-testületei 2001.
május 01-i hatállyal állapodtak meg. A körjegyzőség székhelye: Szőce.”
3.§. A rendelet 37.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint kerül megállapításra: ” A körjegyzőség
hivatalos megnevezése: Szőce - Őrimagyarósd Községek Körjegyzősége.”
4.§. A rendelet 37. § (6) bekezdése b.) pontja az alábbiak szerint kerül megállapításra:”
köztisztviselők - ügyintézők 3 fő. Prémium években részt vevő létszámon kívüli
köztisztviselő l fő.
5.§. A rendelet 37.§ (9) pontja az alábbiak szerint kerül megállapításra:” A körjegyző vagy
megbízottja a képviselő-testületekkel egyeztetett időpontban, hetente legalább egy napon
köteles Órimagyarósd községben ügyfél fogadást tartani.
6.§. E rendelet 2009. december 1. napján lép hatályba
Papp Tibor polgármester sk.

Preczlik Gábor körjegyző sk.

A rendelet kihirdetésre került
Szőce, 2009. november 30.
Preczlik Gábor sk.
Körjegyző

6.) Önkormányzati tulajdonú hulladéklerakó művelési ágának megváltoztatása, a
pályázattal kapcsolatos szükséges döntések meghozatala.
Előadó: Papp Tibor polgármester
a.)
Papp Tibor polgármester: Javasolja, a 086/20 helyrajzi számú korábbi szilárdhulladéklerakó ingatlan lerakó művelési ágból történő kivonását. Kéri a testületet, hogy a várható
költségeket vállalja, melyet a későbbi pályázatban megkísérel érvényesíteni, továbbá hogy a
szükséges teendő ellátásával bízza meg.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
37/2009. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza a 086/20 helyrajzi számú,
korábbi szilárdhulladék-lerakó ingatlan lerakó művelési ágból történő kivonását.
Vállalja a ezzel kapcsolatosan várható költségeket, melyeket a későbbi pályázatban
megkísérel érvényesíteni, továbbá megbízza Papp Tibor polgármestert a szükséges teendők
elvégzésével.
Határidő: 2010. február 24
Felelős Papp Tibor Polgármester
b.)
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Papp Tibor polgármester: Szőce községi. Önkormányzat közigazgatási területén lévő
086/20 helyrajzi számú szilárdhulladék-lerakó művelési ágból történő kivonását.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:

38/2009. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce községi. Önkormányzat közigazgatási területén lévő 086/20 helyrajzi számú
szilárdhulladék-lerakó művelési ágból történő kivonását az önkormányzat az alábbi ütemterv
szerint megvalósítja.
Feladat
Határidő
művelési ágból történő kivonás
2010. február 24.
Erről a határozat megküldésével tájékoztatja a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást.
Felhatalmazza a polgármestert az ingatanról rendelkezésre álló minden dokumentum és
információ megküldésére.
Határidő: a határozat megküldése 5 munkanapon belül
Felelős Papp Tibor Polgármester
A társulás alapító okiratát és társulási megállapodását módosítani szükséges az előterjesztés
szerint 2010. január 1. napi hatállyal. Ismerteti a változásokat.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
39/2009. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce községi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. január 1. napon történő
hatálybalépéssel, az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási
megállapodásának módosítását, amely egyben a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Határidő: 2009. december 2.
Felelős Papp Tibor Polgármester
7.) Szőce község játszótér pályázat beadásának megtárgyalása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: A pályázat beadását és az azzal kapcsolatos kötelezettségeket
határozatban el kell fogadni.
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
40/2009. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be Az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető
támogatásra ( Jogcímkód : 6.352.01.01.) játszótér építésére a szőcei belterületi 81/4 hrsz.-ú
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ingatlanon. A beruházás bruttó összege 2 158 194 Ft, ebből saját forrás az áfa összege
431639 Ft, az igényelt támogatás összege 1 726 555 Ft.
A képviselő – testület megbízza Papp Tibor polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos
ügyek intézésével.
Határidő: 2009. december 15.
Felelős Papp Tibor Polgármester
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 20.00 órakor bezárja.
k.m.f.
Papp Tibor
polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

