
4/2011 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:  SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 30. 

napján megtartott nyilvános ülésről. 
 
 
 
A képviselő-testület döntései: 
 
 
 
Rendeletek száma:      Kód: 
 

 
 
Határozatok száma:      Kód: 
 

14/2011    C1 
15/2011    Z1 
16/2011    E9 
17/2011    J1 
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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce      4/ 2011. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30. 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.) A TÁMASZ 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
2.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
3.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
4.) A Zalalövői Általános Iskola zárszámadásának elfogadása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1.) A TÁMASZ 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
Papp Tibor polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza:  
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14/2011. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a TÁMASZ 2010. évi tevékenységéről 
szóló -1.  sz. melléklet tartalmát képező- beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
2.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a törvényességi észrevételt. Tájékoztatja a testületet, 
hogy a Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételére már válaszolt (rövid 
határidőn belül kötelező), azt elfogadta. Javasolja a képviselő-testületnek az észrevétel 
elfogadását. Az önkormányzat 5/2009.(IV.14.) önkormányzati rendelete 4.§ (1) bekezdése 
nem felel meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 38.§. (4) 
bekezdése előírásainak. A szabályozás valóban hiányos, ki kell alakítani a megfelelő helyi 
szabályrendszert. A rendelet előkészítését megkezdjük és a következő testületi ülés elé 
terjesztjük. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

15/2011. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal SZF/1-
142/2011. számú törvényességi észrevételét elfogadja. A helyi rendeletet a körjegyző 
előkészítése után a testület módosítja. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
3.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A hivatal épülete melletti zászlófelvonó felújítását 
újraburkolással meg kellene oldani, de a kb. 100.000,- Ft-os költségekre jelenleg nincs keret.  
Tájékoztat a közmunkák állásáról. Elmondja, hogy soha korábban ilyen sok adminisztrációval 
nem járt a közfoglalkoztatás. Sokszorosára nőttek az adminisztrációs és szervezési 
kötelezettségek idén január óta. Nagyon nehéz embert találni helyben, aki vállalja a 
közfoglalkoztatást, mert 12 fő rövid időn belül elhelyezkedett. Őriszentpéteren Natúrpark 
gyűlésen vett részt, mint felügyelő bizottsági tag, és Körmenden LEADER gyűlésen 
tisztújításon is jelen volt. A „TE-szedd” mozgalom keretein belül 18 fő gyűjtött szemetet a 
környéken. A játszótér pályázatot elutasították. Tájékoztat a szajki tavaknál tartandó 
főzőversenyről. Az ÖNHIKI-t beadásra került. 
A Hét Határ Határon átnyúló önkormányzati szövetség tájékoztatóján Tornyos Ottóné vett 
részt. Javasolja a csatlakozást, mely évente 5,- Ft. helyi lakosonként/év költséggel jár. 
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A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 

 
16/2011. számú önkormányzati határozat 

 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete csatlakozik a Hét Határ Határon átnyúló 
önkormányzati szövetséghez, (Irodacím: 1022 Budapest, Alvinci út 54. I. em./4.) és az ehhez 
kapcsolódó évi 5,- Ft./lakos költséget vállalja. Papp Tibor polgármestert bízza meg, hogy 
önkormányzati szövetséghez kapcsolódó ügyekben eljárjon. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül 

tudomásul veszik. 
 
4.) A Zalalövői Általános Iskola zárszámadásának elfogadása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a módosult zárszámadási előterjesztést. Kéri, hogy 
fogadja el a testület, a korábbi április 28-án hozott 12/2011 határozatot pedig visszavonjuk. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

17/2011. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövői Általános Iskola 2010. 
évről szóló zárszámadását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, az április 28-
án hozott 12/2011 határozatot visszavonja. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A polgármester megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 20.00 órakor 
bezárja.  
 

k.m.f 
 

Papp Tibor       Preczlik Gábor 
Polgármester       körjegyző 

 
 
 
 


