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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce      10/ 2010. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 10. napján, 
18.00 órakor a Kölcsey Ferenc út 63. szám alatti Kultúrházban megtartott nyilvános, 
közmeghallgatási üléséről. 
 

Jelen vannak: 
 

Papp Tibor    polgármester, 
Tornyos Ottóné  alpolgármester, 
Leopoldné Jánoki Judit képviselő, 
Biczó Ervin   képviselő,  
Boldizsár András  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, egyben közmeghallgatást megnyitja. A testületi tagokon kívül körülbelül 40 fő 
helyi lakos jelent meg. Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását határozza 
el: 
 
Napirend: 
 
1.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi tevékenységéről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
A napirend tárgyalása: 
 
1.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi tevékenységéről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete 2010. évben 
tizenhét ülést tartott a mai közmeghallgatással együtt, ebből kilenc nyilvános, négy zárt, két 
együttes ülés volt. Minden ülésünk határozatképes volt. A Szervezeti és Működési 
Szabályzatunk szerinti évi kötelező minimum hat ülést jóval meghaladtuk. 2010. évben a 
képviselő-testület ötvenegy határozatot hozott és öt rendeletet alkotott. Nagyrészt 
költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségekről, illetve a helyi szociális ellátásról rendelkeztek.  
A polgármester teljes egészében ismerteti a harmadik negyedévi jelentés fő számait. 
 
Szőce település – a köztes „üres” részt is számolva- 6 km. Hosszú. Nagy távolságot és dupla 
terhet jelent a két külön részből álló település. Gondoljunk csak a falugondnoki szolgáltatásra. 
Sokan más településekről ezt nem is értik. Vagy arra, hogy két kultúrház, két orvosi rendelő, 
két könyvtár fenntartása itt a feladat. 
Szociális étkeztetésre is széles körű lehetőség van, köszönhetően az állami támogatásnak. 
2010. évben befejezésre került a buszvárók megépítése. A tájba illő, fából készült épületek 
méltóak a tájhoz. Két-három évente azonban karban kell tartani őket, hogy időtállóak 
maradjanak. Több alkalommal kavicsoztuk is a mezei utakat. Három hídfejet készítettünk el. 
Major László által nyújtott segítséget megköszöni a falu nevében. Rimányban évek óta 
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komoly gondot jelentett a belvíz, a víz nem folyt el az árkokból. Az idei évben azonban ki lett 
ásva az árok, amely korábban évtizedeken át szolgált a víz elvezetésére, de betemették. A víz 
azóta rendesen elfolyik a vízelvezetés megoldódott. Belterületen kénytelenek voltunk mi 
magunk kátyúzni, padkát javítani, mivel a közútkezelő elhanyagolja ezeket. A Szőce-Rimány 
közötti szakasz padkázását sem végezte el a közút kezelője, többszöri felszólítás és tárgyalás 
után sem. Beadásra került a játszótér pályázat döntés még nem volt. A vasútállomás környékét 
is rendberaktuk. Közterületeinket folyamatosan tartjuk karban. A patak szabályozása idén 
megkezdődött, de abbahagyták, mert a kotrógép a mocsaras réten nem tudott elmenni. 
December végére tervezték a befejezést, a fagyos talajban bízva. Tudomásunk szerint 
pályázati pénzből végzik a munkát. Az idei árvízről elküldtük nekik a fotókat, hogy végre 
lássák, hogy milyen súlyos a helyzet. Az olajmalom környékének a rendben tartását Kardos 
Zoltán vállalta. Közcélú foglalkoztatás 2010. évben is működött. Hét fő foglalkoztatására 
került sor. A falugondnoki szolgálat 2010. évben is megfelelően működött. A szociális 
szolgáltatásokat 2010. évben is a zalaegerszegi központú TÁMASZ (zalalövői csoportja) 
nyújtotta. A szolgáltatások igénybevételére nyugodtan jelentkezzen mindenki, aki szükségben 
szenved és problémái adónak az életvitelében, szociálisan. Nem csak akkor lehet jelentkezni, 
ha valaki már egyáltalán nem képes magát ellátni. Az általános iskolák és óvodába járó 
gyermekek után fizettük a normatíva feletti részt, a körmendi orvosi ügyelet és tűzoltóság 
lakosságarányosan ránk eső részét is. A Szőcéért Egyesület tevékenységét támogattuk 2010. 
évben. Rendezvényeinket megtartásra kerültek, falunap, idősek napja, Mikulás ünnepség, 
szemétgyűjtési akciók, 70 év felettiek karácsonya. Jövő évi terveink a pályázati kiírástól és az 
önrész lehetőségünktől függnek majd. Játszóteret szeretnénk Rimányban is, és a szolgálati 
lakás felújítását, teljes ablakcserét. A mázsaházban konditerem kialakítását tervezzük 
elsősorban a fiatalok egészséges mozgásának elősegítésére. A sportöltöző felújítása már 
nagyon szükséges volna. A Kölcsey úton a buszváróig bitumenszórást kell végezni a 
repedések feltöltése érdekében. További problémákat okoz a sáncolás elhanyagolt állapota a 
faluban. Ígéretet kaptunk a közúttól a padka rendbetételére. A közmunkaprogram 2011. évben 
változni fog, de még nincsen jogszabály sem arról, hogy hogyan. Az E-on-t már megkerestük, 
hogy az összesen 55 óra áramkimaradás (2010. november 28. és december 5. közötti 
időszakban) miatti kárt térítse meg a lakosságnak. A jelenleg fennálló problémák jövőbeni 
megoldására konkrét javaslatainkkal pedig több illetékes fórumhoz fordultunk. A fák 
távolsága nem megfelelő, bármikor kidőlhet egy fa és áram nélkül marad Szőce, 
Őrimagyarósd is. Szükséges volna összekötni Zala megyével a rendszert Zalaháshágy 
irányából. Megköszöni a település lakosságának a választáson való magas részvételt, továbbá 
a bizalmat amellyel 4 évre ismét polgármesterré választották. Felkér mindenkit, hogy 
amennyiben bármilyen problémája, javaslata van, keresse meg, az ajtaja mindenki előtt nyitva 
áll. Az „értelmes” és megvalósítható javaslatokkal keressenek meg. Úgy számítjuk, hogy ez 
ében sem lesz év végén adóssága és hitele az önkormányzatnak. Egyes kifizetések azonban 
még átcsúszhatnak a jövő évre, pl.: nádasdi iskola részére történő 2010. évi fizetési 
kötelezettség egy része. 
Sajnos az iskolák és óvodák számára a normatíva nem elég a gazdálkodáshoz, ezért az oda 
járó gyermekek után az önkormányzat köteles kiegészíteni minden szőcei gyermek után a 
hiányzó összeget. A szülőnek szabad iskolaválasztási joga van és ő nyilván nem az 
önkormányzat költségeit fogja nézni.  
A temetőt rendben tartottuk, jövőre a cédrusok visszavágása megtörténik. A templomkertet 
ősszel rendbe tettük. A településünk környezeti állapota átlagos, nem rosszabb a környékbeli 
településekénél. Sajnos nagyon sokan hordják az utak mellett fekvő erdőkbe a szemetüket, 
ezeket az évente több alkalommal végzett közösség hulladékgyűjtés keretében igyekszünk 
összegyűjteni. Környezetre közvetlenül veszélyes gyár, üzem nincs a környéken. A 
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Hulladékgazdálkodási Társulás munkájában továbbra is részt veszünk, a társulás tagja az 
önkormányzat. 
 
Az őrségi többcélú kistérségi társulásban aktívan részt vettünk, a kistérségnek idén is több 
előnyét élvezhettük: új buszvárók, könyvtárszolgáltatás, eszközbeszerzések, stb. 
 
Preczlik Gábor körjegyző: Beszámol a körjegyzőség munkájáról és adóhatóság 
tevékenységéről, az 1. sz. mellékletben foglalt előterjesztés szerint. 
 
Biczó Endre helyi lakos: Az E-on fakivágása a vezeték melletti 7 méter valóban nem elég, ha 
azonban még több fát vágnak ki, a tulajdonosok kárát azonban tisztességgel meg kell téríteni. 
 
Papp Tibor polgármester Bölcsebb lett volna, ha földkábelt fektetnek. 
 
Biczó Attiláné helyi lakos az E-on dolgozóinak a hozzáállásával nem elégedett, mert ha 
jobban hozzáállnak előbb végeztek volna.  
 
Jánoki Sándor helyi lakos: Megköszöni az E-on dolgozóinak a hozzáállását, helyenként 50 
centi hóban, sötétben dolgoztak. 
 
Papp Tibor polgármester Az önkormányzat az E-on által okozott károk megtérítését idén is 
igényli, zöld kár jogcímen. 
 
Jánoki Sándor helyi lakos: A mestervágásban sok víz folyik az útra, a Petőfi úton van 
két áteresz, de el van telve. 
 
Papp Tibor polgármester A mestervágási terület vízelvezetését a tulajdonossal 
megpróbáljuk megoldani. A Petőfi úton a vízelvezetést, sáncolást a tulajdonosoknak 
kellene megoldani, az átereszeket az önkormányzat megtisztítja. . 
 
Lőczi János helyi lakos: Az elkészített buszvárók megfelelnek a céljuknak, jól védik a buszra 
várakozót az időjárástól. 
 
Mesterházi Csaba a Szőcéért Egyesület elnöke megköszöni a 2010. évi önkormányzati 
támogatást. 
 
Több hozzászólás, kérdés nincs. A polgármester a képviselő-testület közmeghallgatási, 
nyilvános ülését 19.30 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 
 

Papp Tibor      Preczlik Gábor 
Polgármester      körjegyző 

 


