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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   1/2011. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14. napján, 19.00 
órakor a Kölcsey Ferenc út 63. szám alatti önkormányzati épületében megtartott nyilvános 
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 megnyitja.  
 
Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását határozza el: 
 

Napirend: 
 
1.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

2.) A Szőcéért Egyesület beszámolója a 2010. év során átvett önkormányzati 
támogatások felhasználásáról. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
4.) A Zalalövői Általános iskola 2010. évi költségvetésének módosítása, a 2011. évi 

költségvetés elfogadása, tanulónkénti hozzájárulás összegének megállapítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
5.) A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadása, önkormányzat által delegált társulási tanácsi tag 
helyettesítése és a 2011. évi díjak megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 

6.) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 
2010. évről szóló beszámolójának megtárgyalása. 

Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
 

7.) A Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi 
Kirendeltsége beszámolója a 2010. évről, és 2011. évi támogatási kérelem megtárgyalása.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
8.) Ravadics M. Anna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos kérelme.  

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 és a zalalövői iskolával kapcsolatos 2011. évi 
költségek változásairól. Ismerteti a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 
tanácsülésén az orvosi ügyeleti hozzájárulás mértékéről hozott döntést. A felek, 2011. évre is 
változatlanul 54,- Ft/hó/fő összegben állapodtak meg.  
A Sportpályázatát pénz hiányában visszavonta a Megyei Közgyűlés, melyben sportpályára a 
kapu mögé védőháló felállítását kértük. 
A közfoglalkoztatás idei évi tapasztalatairól számol be, rövid és hosszú idejű pályázatot is 
beadtunk. Folyamatos szervezési problémák vannak. Az E-on válaszolt a falu részére történő 
kártérítést (előző évi áramszünetek) kérő levelünkre, melyet elutasított. 
A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül 

tudomásul veszik. 
 
2.) A Szőcéért Egyesület beszámolója a 2010. 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 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

1/2011. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a Szőcéért Egyesület 2010. évben felvett 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló – 1.sz. mellékletben mellékelve- beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 
 
 
3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést. 
A nádasi iskolai költségekről: A költségvetés elfogadása megtörtént meg, de felhívtuk a 
figyelmet a magas költségekre ismételten és arra is, hogy elképzelhető hogy az önkormányzat 
nem tudja majd fizetni a költségeket sikeres ÖNIKI és egyéb pályázati támogatás nélkül 
pályázat nélkül. 
Általában csak adott év 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.  
A szőcei költségvetés érdeke az volna, hogy a drága nádasdi iskola helyett az összes gyerek 
Zalalövőre járna. 
Ismerteti a költségeket évfolyamonként lebontva. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
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1/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet : 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetését a 
csatolt – 2.sz. - melléklet szerint jóváhagyja. 
 

Papp Tibor     Preczlik Gábor 
Polgármester     Körjegyző 
 

A rendelet kihirdetésre került 
2011. február 14. 
 
Preczlik Gábor  
körjegyző 
 
4.) A Zalalövői Általános iskola 2010. évi költségvetésének módosítása, a 2011. évi 
költségvetés elfogadása, tanulónkénti hozzájárulás összegének megállapítása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester kéri, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítsa a testület a 
zalalövői általános iskola 2010. évi költségvetését.  
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

2/2011. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete-, mint az Intézményfenntartói 
Társulásban részt vevő önkormányzat- a Zalalövői Általános Iskola előző évi, 2010. évi 
költségvetését módosítja a következők szerint. 
A kiadásokat összesen: 167.895.000,- Ft. (Egyszázhatvanhétmillió-nyolcszázkilencvenötezer 
forint). A bevételeket összesen: 167.895.000,- Ft. (Egyszázhatvanhétmillió-
nyolcszázkilencvenötezer forint) összeggel, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 1. melléklet 
szerint elfogadja.  
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: folyamatosan 
  
Papp Tibor polgármester Ismerteti a zalalövői általános iskola 2011. évi költségvetési 
előterjesztésének főbb számait. Javasolja, hogy a Társulásban részt vevő többi 
önkormányzathoz hasonlóan 100.000,- Ft, azaz száz-ezer forint/év/fő (azaz, gyermek) 
hozzájárulás megfizetését vállalja, mely összeg az intézményvezetővel és a székhely 
önkormányzat polgármesterével történt egyeztetések követően került megállapításra.  
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

3/2011. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete-, mint az Intézményfenntartói 
Társulásban részt vevő önkormányzat- a Zalalövői Általános Iskola vonatkozó 2011. évi 
költségvetését elfogadja. 
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A kiadásokat összesen: 172.094.800,- Ft. (Egyszázhetvenkettőmillió-
kilencvennégyezernyolcszáz forint). A bevételeket összesen: 172.095.000,- - Ft. 
(Egyszázhetvenkettőmillió-kilencvenötezer forint) összeggel, a jegyzőkönyv 1. sz. melléklet 
szerint elfogadja. 
Szőce község önkormányzata, mint a Társulásban részt vevő önkormányzatok is, 100.000,- 
Ft, azaz száz-ezer forint/év/fő (azaz, gyermek) hozzájárulást vállal, mely összeg az 
intézményvezetővel és a székhely önkormányzat polgármesterével történt egyeztetések 
követően került megállapításra. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
5.) A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2010. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Javasolja a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2010. évi működéséről szóló – jegyzőkönyv mellékletét képező- beszámoló elfogadását. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

4/2011. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási megállapodás VII/1.1 h. pontja, valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 6.§ 
(4) bekezdése alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2010. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint – amely, 
e jegyzőkönyv 8.sz. melléklete- elfogadja. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: folyamatosan 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

5/2011. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 10.§ (4) bekezdése alapján meghatalmazza 
Tamaskó Gábor Tamást, Ispánk polgármesterét, mint helyettesítő személyt arra,hogy a 
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában Kapornaky Sándor, Kercaszomor polgármestere akadályoztatása esetén 
alkalmanként eljárjon, a döntéshozatalban közreműködjön.  
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete felkéri Papp Tibor polgármestert, hogy ezen 
határozatban foglaltak szerint Tamaskó Gábor Tamás (meghatalmazott) nevére szóló 
meghatalmazást aláírja. 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete felkéri Papp Tibor polgármestert: a Nyugat-
Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási megállapodás V/1 
pontjában meghatározott (Szombathely megyei jogú város önkormányzata inkasszó jogosult) 
azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levéllel kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg. 
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Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2011. március 1. 
 
6.) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 
2010. évről szóló beszámolójának megtárgyalása. 
    Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
 
Preczlik Gábor körjegyző ismerteti a beszámolót.  
Kérdés nem hangzik el. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

6/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2010. évről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: 2011. május 31. 
 
7.) A Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi 
Kirendeltsége beszámolója a 2010. évről, és 2011. évi támogatási kérelem megtárgyalása.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja a 2010. évre megállapított 
támogatás elfogadását 2011. évre is. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

7/2011. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete Polgári Védelem 2010. évről szóló 
beszámolóját tudomásul veszi, és 3,-Ft./hó/fő támogatási összeget állapít meg 2011. évre. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: 2011. május 31. 
 
8.) Ravadics M. Anna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos kérelme.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester Ravadics M. Anna a lakóhelyéül szolgáló ingatlana 
szennyvízcsatorna-hálózatra való rácsatlakozásra már a korábbi tulajdonos idején sor került, 
de az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése azóta sem történt meg. 2011. január 24-én 
befizetett 50.000,- Ft-ot. Ez év szeptember és december hónapjaiban 60.000,- Ft és 50.000,- 
Ft-t, 2012. májusában 60.000,-Ft, 2012. szeptemberében 55.000,- Ft. megfizetését vállalta. A 
fizetési szándékot méltányolni kell, a végrehajtás költséges és időigényes dolog, már többször 
nem vezetett tényleges eredményre. Nincs hozzászólás.  
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
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8/2011. számú képviselő-testületi határozat: 

 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete Ravadics M. Anna, Szőce, Arany J. út 26. 
sz. alatti ingatlanra vontakozó kérelmét elfogadja. Ravadics M. Anna lakóingatlana után a 
következő ütemezésben köteles megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást: 2011. szeptember 
30. napjáig 60.000,- Ft-t., 2011. december 31. napjáig 50.000,- Ft-t., 2012. május 31. napjáig 
60.000,- Ft-t., 2012. szeptember 30. napjáig 55.000,- Ft-t., 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2012. szeptember 30. 

 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 20.30 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 

Papp Tibor       Bedők Lászlóné  
Polgármester     a körjegyző megbízottja 

 
 


