
5/2011 
 

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

napján megtartott nyilvános ülésről. 
 
 
 
A képviselő-testület döntései: 
 
 
 
Rendeletek száma:      Kód: 
 
5/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet :    
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén 
 a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, 
 valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 

6/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet :    
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(IV.14.) rendelete módosításáról 

 
Határozatok száma:      Kód: 
 
 

19/2011     
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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 házasságkötéssel és egyéb családi eseményekkel kapcsolatos rendelet megalkotása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
2.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
3.) Zalalövő Város településszerkezeti tervének módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1.) A házasságkötéssel és egyéb családi eseményekkel kapcsolatos rendelet megalkotása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
Papp Tibor polgármester: Jogszabályban előírt kötelezettségnek kell eleget tenni. Javasolja 
az előterjesztés elfogadását. 

 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
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5/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet : 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező, a 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint 
az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről rendeletet alkot. 
 

Papp Tibor sk.     Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2011. június 30. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
 
2.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
Papp Tibor polgármester: A korábbi törvényességi észrevételeknek megfelelő 
módosításokat el kell végezni. Javasolja az előterjesztésnek megfelelő elfogadást. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
 

6/2011.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet : 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képező, a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(IV.14.) rendelete módosításáról rendeletet 
alkot. 
 

Papp Tibor sk.     Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2011. június 30. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
 
3.) Zalalövő Város településszerkezeti tervének módosítása.  
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A változtatás a 86-os számú 
főközlekedési út Zalalövő Várost elkerülő nyomvonala miatt szükséges. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

19/2011. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövő Város (a 86-os számú 
főközlekedési út elkerülő nyomvonalának meghatározásával kapcsolatos) településrendezési 
tervének módosításával egyetért. 
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Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
4.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
 Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
Papp Tibor polgármester: Falunappal kapcsolatos szervezést elkezdtük, a Tűzoltóságot és a 
Rendőrséget már meghívtuk. Több külterületi utat is kavicsoztunk. Az Egerági utat pedig 
Zalalövő Várossal együttműködve. Kistérségi ülés volt tegnap, a TÁMASZ-tól el fognak 
jönni valamelyik ülésünkre és részletesen ismertetik a változásokat. Az orvosi rendelés a jövő 
héten hétfői nap helyett kedden lesz.  
 
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 

 
 


