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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce

10/ 2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19. napján,
18.00 órakor a Kölcsey Ferenc út 63. szám alatti Kultúrházban megtartott nyilvános,
közmeghallgatási üléséről.
Jelen vannak:
Papp Tibor
Tornyos Ottóné
Leopoldné Jánoki Judit
Biczó Ervin
Boldizsár András
Tanácskozási joggal megjelent:
Preczlik Gábor

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

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 25 fő
helyi lakos jelent meg. Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását határozza
el:
Napirend:
1.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Papp Tibor polgármester
A napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete 2011. évben
tizenhét ülést tartott a mai közmeghallgatással együtt, ebből tíz nyilvános, öt zárt, két együttes
ülés volt. Minden összehívott képviselő-testületi ülésünk határozatképes volt. A Szervezeti és
Működési Szabályzatunk szerinti évi kötelező minimum hat ülést jóval meghaladtuk. 2011.
évben a képviselő-testület negyvenegy határozatot hozott és tíz rendeletet alkotott. Nagyrészt
költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségekről, illetve a helyi szociális ellátásról rendelkeztek.
Utóbbi témában kaptuk az egyetlen törvényességi észrevételünket. A polgármester teljes
egészében ismerteti a harmadik negyedévi jelentés fő számait.
Fő feladatunk a 2011. évben is a működőképesség fenntartása. Tettünk is emellett „valamit”.
Ismerteti a közmunkás dolgozók (3 fő) foglalkozási ütemét és a megtett tevékenységeket. Az
idei évben már erre is pályázni kellett rövid és hosszú foglalkoztatás keretében.
A falugondnoki szolgálat működött az idei évben is. A falubusz egyre „idősebb” lesz. Az
ebédhordás, gyógyszerszállítás, a bevásárlási szállítások melletti pluszszállításokat csak
bizonyos kerethatárok között tudjuk megoldani, mivel az állami támogatás sajnos nem elég. A
házi segítségnyújtás, gyermekvédelem, családvédelem is működik a településen (Zalalövő
TÁMASZ), igénybe lehet venni.
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Az alapfeladatainkat elláttuk. A patakszabályozással továbbra sem történik semmi, holott
november 30. napjáig be kellett volna fejezni, amire ígéretet tettek még a minisztériumak is.
Nem történt érdemi előrelépés.
Internet kábel kiépítésével lassan haladnak, április- május hónapokra talán már rá lehet kötni a
főszakaszokon, a kimaradt szakaszok pedig remélhetőleg a harmadik negyedévben, vagy év
végére megvalósulnak.
Az ÖNHIKI második fordulójában várható támogatás miatt nem kell felvennünk hitelt. Az így
kapott összeget kizárólag arra a célra lehet fordítani, amire az igényünket elfogadták.
A Szőéért Egyesület falu javára végzett egész évi munkáját és rendezvényszervezéseit
megköszöni. A jövőre vonatkozó szemétszállítási terveket ismerteti. (szelektív
hulladékgyűjtés). A Szőcéért Egyesület adja majd be várhatóan a játszótérpályázatot.
Ismerteti a jövő évi szociális közfoglalkoztatás terveit. Pályázat beadására került sor START
munkaprogramra, sikeressége esetén öt fő munkanélküli személyt tudunk foglalkoztatni
jövőre egész évben. Elsősorban kézzel végzett munkák lesznek: árkok ásása, mélyítése,
külterületi utak környékének növényzettisztítása. Várhatóan a körjegyzőségeket 2013.
januárjától több községnek (5-7 település) kell alkotnia, vagy nagyobb létszámú lakosságot
kell ellátniuk (1500-2000 fő?). A körjegyzőség alakítási iránynak alapvetően Körmendnek
kellene lennie, de kéri, hogy mindenki mondja el a véleményét. A falunapot a búcsúi
hétvégére kellene tenni, kéri a véleményeket.
Preczlik Gábor körjegyző: Beszámol a körjegyzőség munkájáról és adóhatóság
tevékenységéről, az 1. sz. mellékletben foglalt előterjesztés szerint. Tájékoztat a
Körjegyzőség december végi nyitvatartásáról.
Török István helyi lakos: Fel kellene lépni azok ellen, akár bírsággal is, akik nem gondozzák
az ingatlanjukat és környékét. Úgy látja hogy ez nem történik meg.
Preczlik Gábor körjegyző: Írásbeli bejelentés nagyon kevés volt, inkább szóban jeleztek, ott
felhívtuk a tulajdonosokat a gaz és fűnyírásra, amit el is végeztek. A z építéshatósági
kérdésekben a Körmendi építéshatósághoz kell fordulni, vagy hozzánk és mi továbbítjuk.
Biczó Endre helyi lakos: Nem ért egyet a falunap búcsú napi megtartásával.
Boldizsár Tibor helyi lakos (Erdőbirtokossági Társulás elnöke): Köszönetet mond a
végzett munkájukhoz kapott önkormányzat együttműködésért.
Mesterházi Csaba a Szőcéért Egyesület elnöke megköszöni a 2010. évi önkormányzati
támogatást.
Biczó László helyi lakos: A falunap idejét azok döntsék el akik aktívan részt vesznek a
szervezési munkában, ők döntsék el hogy mikor érnek rá mindannyian és mikor tudják
megrendezni.
Papp Tibor polgármester: Teljesen egyetért Biczó Lászlóval.
Több hozzászólás, kérdés nincs. A polgármester a képviselő-testület közmeghallgatási,
nyilvános ülését 19.00 órakor bezárja.
k.m.f.
Papp Tibor
Polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

