
2/2011 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:  SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28. 

napján megtartott nyilvános ülésről. 
 
 
 
A képviselő-testület döntései: 
 
 
 
Rendeletek száma:      Kód: 
 
2/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet :    
Az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról 
 
3/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet :    
Az önkormányzat 2010 évi költségvetésének módosításáról 
 
Határozatok száma:      Kód: 
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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce      2/ 2011. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28. napján, 
19.00 órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár 
helyiségében 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 
 

Távolmaradását előre jelezte:--- 
 
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.) Az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1.)  Az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester Elmondja, hogy a tervezet a képviselők részére megküldésre 
került, illetve, hogy az SZMSZ-nek megfelelően a bizottság megtárgyalta az új SZMSZ 
tervezetet. 
Boldizsár András képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a 2011. március 3-i ülésen a 
tervezetet részletesen megvitatták, megtárgyalásra, továbbá akár elfogadásra is alkalmasnak 
találták. 
 
Preczlik Gábor körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a rövidebb terjedelem okairól, 
az új jogalkotási törvény hatályba lépésének következményeiről. Felhívja a figyelmet a 
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Bizottság által is hosszasan mérlegelt részekre: 4.§ (2), 11.§ bekezdései, 16.§ 25.§. 26. §. 
bekezdéseire. Ismerteti az írásos előterjesztéseket.  
 

A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
 

2/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet: 
 

 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatát 
elfogadja. A rendelet e jegyzőkönyv mellékletében kerül elhelyezésre. 
 

Papp Tibor sk.     Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2011. március 28. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
 
2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést. Nincs hozzászólás. 
A szavazás eredményeként a képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül- a következő rendeletet alkotja: 
 

3/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet : 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 
csatolt melléklet szerint módosítja. 
 

Papp Tibor     Preczlik Gábor 
Polgármester     Körjegyző 
 

A rendelet kihirdetésre került 
2011. március 28. 
 
Preczlik Gábor  
körjegyző 
 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2011. március 28. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
 
3.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

Tornyos Ottóné alpolgármester: A falunapot az idei évben 2011. augusztus 13. napján 
tartjuk. 
Papp Tibor polgármester: A hegyhátszentjakabi tagiskola jövője bizonytalan, kérdéses, 
hogy szeptembertől lesz- e iskola. A költségek várhatóan meghaladják a gyermekenkénti 
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500.000,- Ft-ot, vagy közelíthetik akár a 600.000,- Ft-t is. A nádasdi iskolába járó gyermekek 
után fizetendő 200.000,- 250.000, Ft-ot is sokalljuk, nemhogy a kétszeresét. Várhatóan egy 
gyermek a falunkból oda fog járni. Zalalövőn voltunk előzetes egyeztetésen, nagyon kevés 
gyermek lesz ősztől, maximum tíz. Sajnos jövőre sem lesz negyven gyermek aki oda jár. Ha 
megszűntetésre kerül sor, akkor sem az önkormányzatok szüntetik meg, hanem a hlyi és 
környékbeli szülők, akik saját, jól megfontolt érdekeik alapján választanak, az állam pedig 
csak oda nyújt támogatást ahol gyermek is van. Mi a magunk részéről a nádasra fizetendő 
összeget tudjuk vállalni. Őrségi forgatag rendezvény lesz Szőcén szombaton. Az OEP egy 
2008-as magánszemély balesetéből fakadó táppénzkifizetés miatt kártérítést indított az 
önkormányzat ellen, de egyelőre még a baleset helyszínét sem tudják pontosan. Várhatóan per 
lesz. Nádasdon volt a polgármester szombaton, ahol is körbevezetés volt a felújított iskolában. 
Tájékoztat a Megyei önkormányzat gyermeküdültetési kedvezményéről, amelyet csak 
kevesen tudnának igénybe venni a településünkön. Napi 150,- Ft. kedvezményt biztosítanak, a 
részvétel díja diákoknak 3300,- Ft/nap Balatonberényi gyermek és ifjúsági üdülő. Az ülést 
megelőzően megvitattuk a jegyzővel az 1993. évi III. tv. 140/C.§. és a 2004. évi. CVII. Tv. 
rendeletalkotásra vonatkozó kötelezettségét. Ezen témákban- a szociális szolgáltatások árai és 
a kistérségi társulásunk társulási megállapodásával kapcsolatosan rendeletalkotásra okot nem 
találtunk. Az már egy más kérdés, hogy várhatóan áprilisban mindkettő témában 
rendeletalkotásra lesz várhatóan szükség, de a döntések erre ezeken a szinteken még csak az 
előkészítés fázisában tartanak.  
A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül 

tudomásul veszik. 
 
A polgármester megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 20.00 órakor 
bezárja.  

k.m.f 
 

Papp Tibor       Preczlik Gábor 
Polgármester       körjegyző 

 
 
 
 


