JEGYZŐKÖNYV

Készült:

SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010 10. 28. napján
megtartott nyilvános ülésről.

A képviselő-testület döntései:

Rendeletek száma:

Kód:

Határozatok száma:

Kód:
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49/2010
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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce

8/2010. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28. napján, 18.00 órakor
a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében megtartott
nyilvános rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Papp Tibor
Tornyos Ottóné
Leopoldné Jánoki Judit
Biczó Ervin
Boldizsár András

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

Tanácskozási joggal megjelent:
Preczlik Gábor
körjegyző
Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a
képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a tanácskozást
megnyitja. Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:

1.) Szőce, Arany J. út 13. szám alatti önkormányzati lakóingatlan jövőbeni
felhasználásának megtárgyalása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
2.) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2011. évre.
Előadó: Papp Tibor polgármester

Napirend tárgyalása:
1.) Szőce, Arany J. út 13. szám alatti önkormányzati lakóingatlan jövőbeni
felhasználásának megtárgyalása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Ismerteti Bánkövi Andrásné, Szőce, Arany J. út 5. szám alatti lakos
kérelmét, mely szerint tovább bérelné az ingatlant (nincs oda bejelentkezve, Szabó Bélával korábban
ott élt).
Az ingatlant korábban Szabó Béla, helyi tanító szolgálati lakásként kapta bérbe. Az önkormányzatnak
továbbra is ez az egy olyan lakása van, amelyet fel tudunk ajánlani a későbbiek során szolgálati
lakásnak szükség esetén, Pl.: új orvos, védőnő, körjegyző ideköltözése esetére.
Korábban is elmondta, hogy nem támogatja a magánszemélyeknek való kiadását, sem szociális, sem
piaci alapon, mert a közösség céljai miatt más alapvető szükségletek kielégítését kell szem előtt
tartani.
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A kérelmező kérelmében előadta, hogy további haladékot kér a kiköltözésre, vagyis tavasz végéig
adják ki a számára. Az ideiglenes helyzet már nem áll fenn, hiszen több, mint húsz hónap állt
rendelkezésre a kiköltözéshez. A méltányosságot a továbbiakban nincs mire alapozni.
Javasolja a 2011. március 1. napjáig történő kiadását az élettársnak, havi 20.000,- Ft. bérleti díj
ellenében.

Szőce község képviselő-testülete 4 fő „igen” szavazattal, egy ellenszavazattal, tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:

48/2010. számú képviselő-testületi határozat:

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete Szőce, Arany J. út 13. szám alatti
szolgálati lakást Bánkövi Andrásné, Szőce, Arany J. út 5. szám alatti lakos részére kiadja
2010. november 1. napjától 2011. március 1. napjáig. Ezen a napon Bánkövi Andrásné köteles
kiköltözni. A lakást legkésőbb 2010. március első napján köteles az önkormányzat részére
változatlan állapotban átadni.
Bánkövi Andrásné köteles az önkormányzattal szerződést kötni 2010. november 1. napjáig,
ennek elmulasztása esetén a jogviszony nem jön létre.
A képviselő-testület felhatalmazza Papp Tibor polgármestert, hogy a szerződés részleteit
megállapítsa és ezen ügyben eljárjon.

Felelős: Papp Tibor polgármester
Határidő: folyamatosan

2.) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2011. évre.
Előadó: Papp Tibor polgármester

Papp Tibor polgármester: Javasolja – a belső ellenőrrel történt egyeztetést követően - a
leltár utóellenőrzését és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseinek
ellenőrzését.

A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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49/2010. számú képviselő-testületi határozat:
SZŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
- ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 2011.
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 leltározásra tett 2010. évi
ellenőrzés megállapításai
megfelelően módosításra
kerültek– e.
Tárgya: A leltározással
kapcsolatos utóellenőrzés.
Módja: tételes
Időszak: a 2010. évhez
kapcsolódó.

Áht. 120/A
§. (3) bek
alapján

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Harmadik
negyedév

10
munkanap

Cél: polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntései.
Szabályszerűsége.
Tárgya: polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntései.
Módja: tételes
Időszak: 2010.év

Áht. 120/A
§. (3) bek
alapján

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Negyedik
negyedév

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: Képviselő-testület
Határidő: folyamatosan
EGYEBEK
Tornyos Ottóné képviselő: Sürgősen lépni kell a Szőce és Őrimagyarósd közötti útra ráhajló fák
ügyében még a tél beállta előtt, mert élet-és balesetveszélyessé válhat bármikor az út, eső, hó, vagy
más állagú csapadék miatt.
Leopoldné Jánoki Judit: Az „Olajmalom” területe évek óta gondozatlanul áll, tenni kellene valamit,
szólítsuk fel a tulajdonost.
Papp Tibor polgármester: Előző években már utána néztünk a gondozatlan terület tulajdonosának. A
tulajdonos osztrák állampolgár és tudomásunk szerint meghalt. Hagyatéki eljárás tudomásunk szerint
nem volt, lehetséges örökösök elérhetőségét nem ismerjük. A Magyar Közutat idén is megkeressük, a
Szőce és Rimány közötti út padkázásával kapcsolatosan is.

A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 19.00 órakor bezárja.
k.m.f.
Papp Tibor
polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

