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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   01/2010. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12. napján, 19.00 órakor a 
Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében megtartott 
rendkívüli 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 

Bedők Lászlóné pénzügyi főmunkatárs 
 

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 /módosított/napirend tárgyalását határozza el: 
 

Napirend: 
 

1.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
2.) A Szőcéért Egyesület beszámolója a 2009. év során átvett önkormányzati támogatások 

felhasználásáról. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
3.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
4.) A Zalalövői Általános iskola 2009. évi költségvetésének módosítása, a 2010. évi költségvetés 

elfogadása, tanulónkénti hozzájárulás összegének megállapítása. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
5.) Döntés Szőce község Foglalkoztatási tervének Őrégi Többcélú Kistérségi Társulás általi 

elkészítéséről. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
6.) Szőce község Foglalkoztatási tervének elfogadása. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
7.) Önkormányzati tulajdonú hulladéklerakó művelési ágának megváltoztatása visszavonása. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
8.) A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadása. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
9.) Szavazatszámláló Bizottságok Tagjainak megválasztása. 
    Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
10.) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2009. 
évről szóló beszámolójának megtárgyalása. 
    Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
11.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
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Napirend tárgyalása: 
 
1.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: tájékoztat a nádasdi iskolával kapcsolatos 2010. évi költségek 
változásairól (növekvő költségek). A bevezetett kommunális adó is bizakodásra ad okot az ez 
évi költségvetéshez. Ismerteti a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. 
februári tanácsülésén az orvosi ügyeleti hozzájárulás mértékéről hozott döntést. A felek, 2010. 
évre is változatlanul 54,- Ft/hó/fő összegben állapodtak meg.  Vonatpótló buszok nem járnak 
felénk, vagy nem állnak meg. Levelet is írtunk, de választ nem kaptunk, lassan megszűntetnek 
mindent. A villanyóra leolvasást elírták még októberben több, mint 600.000,- Ft-t 
leinkasszóztak a számlánkról. Sokat leveleztünk velük és reklamáltunk, végül kiderült a hiba 
számukra is és visszautalták a pénzt, nagyon kell vigyázni az óracseréknél.  
Az E-on kicseréli a régi vezetékeket, hogy ne fordulhasson elő ismét, ami 2009. január végén. 
Végre eljutottunk idáig. Korábban már irtunk levelet Bagdi Károllyal a csere érdekében, de 
így tettek többen is, illetve más fórumokon mi és mások is. A helyzet tarthatatlan, akármikor 
újra jöhet még csak nem is extrém időjárás és áram nélkül maradunk.  
 Márciusban sok napon áramszünet lett volna, lesz is- de megreklamáltuk, a munkák döntő 
része remélhetőleg áttevődik májusra, esetleg a nyári időszakra, amikor már nincs fűtési 
szezon. Az oszlopok 95%-át kicserélik és a kábeleket is. 
 
A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül tudomásul 

veszik. 

2.) A Szőcéért Egyesület beszámolója a 2009. év során átvett önkormányzati támogatások 
felhasználásáról. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a Szőcéért Egyesület írásbeli beszámolóját. Kérdés, vélemény 
nem hangzik el. 
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozza: 

1/2010. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a Szőcéért Egyesület 2009. évben felvett 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló – 1.sz. mellékletben mellékelve- beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 
 
3.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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A nádasi iskolai költségekről: A költségvetés elfogadása csak a második szavazás után történt meg. 
Következő héten Halogy már nem hiányzott volna és akkor Szőce és Őrimagyarósd nélkül is el tudták 
volna fogadni. A 2008. évben történt túlfizetésünk következtében 2009. évben alig kellett ténylegesen 
fizetnünk), holott a valóságban a 2008. évben már a 2009. évi költségeket fizettük. Az ÖNHIIKIN 
nagyon nehéz lesz ezt bizonyítani. Csak 2010. decemberére derül ki, hogy az ez évi költségvetés 
mekkora hiánnyal fog zárni, a forráshiányos önkormányzatok pályázatai elbírálása után. Ha nem 
tudunk miből fizetni, akkor leinkasszózhatják a pénzt a számlánkról. Megállapodni nem lehetett róla, 
de szóban egyetértés volt a jelenlévő polgármesterek között, hogy az inkasszóra nem kerül sor 2010 
évben./Ez ugyanis a társulási megállapodás része/ Ezek után szavaztuk csak meg immár második 
körben.  
Preczlik Gábor körjegyző: Elmondta Nádasdon, hogy a szőcei költségvetés érdeke az volna, hogy a 
drága Nádasdi iskola (kb. 200.000-250.000,- Ft/gyermek/év- évfolyamonként változó) helyett az 
összes gyerek Zalalövőre járna (70.000,- Ft/gyermek/év). 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti a költségeket évfolyamonként lebontva. 
 
Boldizsár András képviselő: a költségvetésben feltüntetett képzettségi pótlékra kérdezett rá.  
 
Tornyos Ottóné képviselő az étkezési hozzájárulás kétszer szerepel a költségvetésben. 
 

Bedők Lászlóné pénzügyi főmunkatárs: Költségként az egyik maga a hozzájárulás a másik pedig 
annak az adója, nem két külön címen nyújtott juttatás az önkormányzatnál. 
 

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

1/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet : 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetését a csatolt 
– 2.sz. - melléklet szerint jóváhagyja. 
 

Papp Tibor     Preczlik Gábor 
Polgármester     Körjegyző 
 

A rendelet kihirdetésre került 
2010. február 12. 
 
Preczlik Gábor  
körjegyző 
 
4.) A Zalalövői Általános iskola 2009. évi költségvetésének módosítása, a 2010. évi 
költségvetés elfogadása, tanulónkénti hozzájárulás összegének megállapítása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester A Zalalövői Általános Iskola 2009. évi költségvetésében a 
következő változások történtek: Központosított előirányzatokból 2.909.000 Ft. támogatásban 
részesült az Iskola (teljesítmény motivációs pályázati alap 1.471.000,- Ft, minőségbiztosítás 
mérés, értékelés, ellenőrzés  1.438.000,- Ft). A támogatást személyi juttatásokra, az ehhez 
kapcsolódó járulékokra, valamint közszolgáltatások vásárlásra használta fel az intézmény. A 
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Zalalövői Oktatási, Kulturális és Sportbizottságtól 30 ezer forint támogatást kapott az Iskola, 
amelyet színházlátogatás terhére használt fel. A felújítás előirányzata elvonásra került, mivel a 
tető felújítási munkálatokat a Polgármesteri Hivatal végeztette el. Javasolja az elfogadást. 
 
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

2/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövői Általános Iskola 2009. évi 
költségvetését az előterjesztésnek megfelelően, a következők szerint módosítja: 
Központosított előirányzatokból 2.909.000 Ft. támogatásban részesült az Iskola (teljesítmény 
motivációs pályázati alap 1.471.000,- Ft, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés  
1.438.000,- Ft). A támogatást személyi juttatásokra , az ehhez kapcsolódó járulékokra, 
valamint közszolgáltatások vásárlására használta fel az intézmény. A Zalalövői Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottságtól 30.000,- forint támogatást kapott az Iskola, amelyet 
színházlátogatás terhére használt fel. 
A módosított költségvetés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletében kerül elhelyezésre. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: folyamatosan 
  
Papp Tibor polgármester ismerteti a 2010. évi költségvetés előterjesztésének főbb számait. 
 
Szőce község képviselő-testülete 6 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

3/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete- mint az Intézményfenntartói Társulásban részt 
vevő önkormányzat- a Zalalövői Általános Iskola vonatkozó 2010. évi költségvetését  
Elfogadja, a következők szerint: 
A kiadásokat összesen: 172.594.000,- Ft. (Egyszázhetvenkettőmillió-ötszázkilencvennégyezer forint) 
A bevételeket összesen: 172.594.000,- Ft. (Egyszázhetvenkettőmillió-ötszázkilencvennégyezer forint)  
összeggel, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 4. sz. melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi. 
Társulásban részt vevő önkormányzatonként 70.000,- Ft, azaz hetven-ezer forint/fő/év (azaz, gyermek) 
hozzájárulást vállalnak, mely összeg az intézményvezetővel és a székhely önkormányzat 
polgármesterével történt egyeztetések követően került megállapításra. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
5.) 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 és az összehangolást a kistérség adta. 
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Szőce község képviselő-testülete 6 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

4/2010. 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 2010. 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 
 
6.) 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: 5.sz. 
melléklet. 
 
Szőce község képviselő-testülete 6 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

5/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Szőce község önkormányzata közfoglalkoztatási 
tervét az előterjesztéssel egyezően elfogadja.  
A Foglalkoztatási Terv a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
7.) Önkormányzati tulajdonú hulladéklerakó művelési ágának megváltoztatása 
visszavonása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Már nincs szükség a 086/20 helyrajzi számú korábbi 
szilárdhulladék-lerakó ingatlan lerakó művelési ágból történő kivonására, mivel a szükséges 
engedélyeket megkaptuk. A kivonás nem is történt meg, költség nem merült fel. Kérem a 
2009. november 30. napján hozott 37/2009. sz. és 38/2009. sz. határozatok visszavonását.  
 
Szőce község képviselő-testülete 6 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
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6/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Szőce község önkormányzata 2009. november 30. 
napján hozott 37/2009. sz. és 38/2009. sz. határozatait a feladat megszűnése végett visszavonja. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: folyamatosan 
 
8.) A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi 
működéséről szóló beszámoló elfogadása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Javasolja a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2009. évi működéséről szóló – jegyzőkönyv mellékletét képező- beszámoló 
elfogadását. 
 
Szőce község képviselő-testülete 6 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

7/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi működéséről szóló – jegyzőkönyv 6.sz. 
mellékletét képező- beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: folyamatosan 
 
9.) Szavazatszámláló Bizottságok Tagjainak megválasztása. 
    Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
 
Preczlik Gábor körjegyző, a HVI vezetője: szőcei Szavazatszámláló Bizottsági tagnak a következő 
személyekre teszek javaslatot, a korábbi években már részt vállaló személyekre számítok továbbra is, 
van néhány változás is: Szőce 001. számú szavazókörben tagok: Móriczné Varga Ildikó, Dervalics 
Gyula, Németh András, póttagok: Büki Zoltán, Török Zoltán, Kovácsné Czoma Éva. 
A Szőce 002. számú szavazókörben. Szavazatszámláló bizottság tagjai: Horváth Károly, Pintér 
László, Kozma István, póttagok: Schmidt Veronika, Varga Lajos, Szabó Zsolt, Major Ferenc 
Bencsics Zoltán. 
  
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozza: 

8/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete Szőce 001. számú szavazókörben Szavazatszámláló 
Bizottsági tagnak: Móriczné Varga Ildikó, Dervalics Gyula, Németh András, póttagnak: Büki Zoltán, 
Török Zoltán, Kovácsné Czoma Éva személyeket választja meg. 
A Szőce 002. számú szavazókörben a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Horváth Károly, Pintér 
László, Kozma István, személyeket, póttagnak Schmidt Veronika, Varga Lajos, Szabó Zsolt, Major 
Ferenc, Bencsics Zoltán személyeket választja meg. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
10.) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2009. 
évről szóló beszámolójának megtárgyalása. 
    Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
 
Preczlik Gábor körjegyző ismerteti a beszámolót.  
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Kérdés nem hangzik el. 
 
A képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozza: 

9/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2009. évről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: 2010. május 31. 
 
11.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést. Nincs hozzászólás. 

A szavazás eredményeként a képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül- a következő rendeletet alkotja: 
 

2/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet : 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését a csatolt 
melléklet szerint módosítja. 
 

Papp Tibor     Preczlik Gábor 
Polgármester     Körjegyző 
 

A rendelet kihirdetésre került 
2010. február 12. 
 
Preczlik Gábor  
körjegyző 
 
 
 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 21.00 órakor bezárja. 
 
                                                                 k.m.f. 
         Papp Tibor                                                                         Preczlik Gábor 
        polgármester                                                                         körjegyző  
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MEGHÍVÓ 
 

Őrimagyarósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 12. napján, pénteken Szőce község 
önkormányzata képviselő-testületével együttes ülést tart 18.00 órai kezdettel, Szőce, Kölcsey F. út 66. sz. 
alatti önkormányzati épületben, melyre meghívom. 2010. február 15-én 18.00 órakor Őrimagyarósd Dózsa 
Gy út 23. szám alatt Őrimagyarósd községi önkormányzat képviselő-testülete nyilvános testületi ülést tart, 
melyre meghívom.  
 
Együttes N y i l v á n o s   ü l é s: 
Napirend: 
 
1.) Szőce-Őrimagyarósd községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének elfogadása. 
Papp Tibor polgármester 
2.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek meghatározása. 
   Előadó: Preczlik Gábor  körjegyző  
 
N y i l v á n o s   ü l é s: 
N a p i r e n d: 
 
1.) Polgármester beszámolója két ülés között történtekről. 
    Előadó: Péter László polgármester 
2.) Őrimagyarósd Sportegyesület beszámolója a 2010. év során átvett önkormányzati támogatások 
felhasználásáról. 
Előadó: Péter László polgármester 
3.) Őrimagyarósdért Egyesület beszámolója a 2010. év során átvett önkormányzati támogatások 
felhasználásáról. 
Előadó: Péter László polgármester 
4.) A Zalalövői Általános Iskola 2010. évi költségvetés elfogadása, tanulónkénti hozzájárulás összegének 
megállapítása. 
Előadó: Péter László polgármester 
5.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.  
Előadó: Péter László polgármester 
6.) Idegenforgalmi adó rendelet törvényességi szempontú felülvizsgálata.  
Előadó: Péter László polgármester 
7.) Döntés Hulladéklerakó felszámolásának előkészítő munkái pályázat benyújtására.  
Előadó: Péter László polgármester 
8.) Döntés Őrimagyarósd község Foglalkoztatási tervének Őrégi Többcélú Kistérségi Társulás általi 
elkészítéséről. 
 Előadó: Péter László polgármester 
9.) Őrimagyarósd község Foglalkoztatási tervének elfogadása. 
 Előadó: Péter László polgármester 
10.) A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi 
működéséről szóló beszámoló elfogadása. 
Előadó: Péter László polgármester 
11.) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2009. évről szóló 
beszámolójának megtárgyalása. 
    Előadó: Preczlik Gábor körjegyző Szőce, 2010. február 7. 
 
 
Szükség esetén zárt ülés 
 
 

Péter László polgármester sk. 


