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Készült:  SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. január 30. 
napján megtartott nyilvános ülésről. 

 
 
 
A képviselő-testület döntései: 
 
 
 
Rendeletek száma:   ----   Kód: 
  

 
1/2012.(I.30.) Önkormányzati rendelete      
2/2012.(I.30.) Önkormányzati rendelete      
3/2012.(I.30.) Önkormányzati rendelete      

 
 

 
Határozatok száma:      Kód: 
 

1/2012      
2/2012      
3/2012      

 
 
 



 1 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   1/2012. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30. napján, 18.00 
órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületében megtartott nyilvános 
üléséről. 
 

Jelen vannak: 
  Papp Tibor    polgármester, 

Tornyos Ottóné  alpolgármester, 
Biczó Ervin   képviselő,  
Boldizsár András  képviselő,  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
Preczlik Gábor   körjegyző  
 

Távolmaradását előre jelezte: 
Leopoldné Jánoki Judit képviselő, 
 

 
Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 4 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 szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

3.) A Nyugat-dunántúli Regionális hulladékgazdálkodási program KEOP-7.1.1/09.-2009-
0009 számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

4.) A 2012. évi szilárd hulladékszállítási díjak megállapítása. 
Előadó:  Papp Tibor polgármester 
 

5.) 2012. évi víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet hatály vesztéséről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
6.) A Zalalövői Általános Iskola 2011. évi költségvetésének módosítása.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

7.) A Szőcéért Egyesület beszámolója a 2011. év során átvett önkormányzati 
támogatások felhasználásáról. 
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 2012. évi Start munkaprogramról. Nem tudjuk, 
mikor kezdődik, reméljük februártól indul, de még nincs központi döntés. Továbbra is öt 
fővel számolunk. Hétvégére nagy havazás veszélye áll fenn, szűkös kereteink között 
megteszünk mindent, amit meglévő eszközökkel lehet és amit a szükség diktál majd. Szőce és 
Rimány között, több éven át folytatott levelezésünk után, végre az élet- és balesetveszélyessé 
vált útpadka ügyében történik némi előrelépés. Több veszélyre figyelmeztető táblát helyeztek 
ki, és ígérik, hogy hamarosan elhárítják a veszélyt. Rimány és Zalaháshágy között már kisebb 
javítgatásokra sor került. Tájékozat a járási rendszer tervezetéről. Az Őrséget kettévágja a 
Szentgotthárdi és a Körmendi járás. A Kistérség önkormányzatai már jelezték igényüket az 
egységes, önálló Őrségi járás kialakítására. A közös önkormányzati hivatalok kialakítása 
kapcsán történt tárgyalásokról tájékoztat. Csütörtökön lesz Pankaszon polgármesteri 
találkozó, és Nádasddal is felvettük a kapcsolatot. Múlt csütörtökön belső ellenőrrel 
találkoztak a jegyzők és a pénzügyesek Őriszentpéteren a 2012. évi költségvetés kialakítása 
végett. 
 

A képviselők határozat hozatala nélkül elfogadják a polgármester beszámolóját. 
 
2.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi 
III. tv. Lakásfenntartási támogatásról szóló 38-39 §-ai megváltoztak, módosítanunk kell a 
helyi rendeletünket. Javasolja az 5/2009.(IV.14.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) (4) (5) 
(6) (7) (8) bekezdései hatály vesztését. 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

Szőce község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(I.30.) önkormányzati 
rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(IV.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 
 
Szőce község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § 
(2), 10. § (1), 32. § (3), 37/D.§. (3), 38.§ (9) és a 92. § (1) bekezdéseiben, továbbá a 2. §-ában 
biztosított felhatalmazása alapján a szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
1.§. Az  5/2009.(IV.14.)önkormányzati rendelet 4.§ (1) (4) (5) (6) (7) (8) bekezdései 2012. 
január 31. napján hatályukat vesztik. 
 
2.§. Ezen önkormányzati rendelet 2012. január 31. napján lép hatályba. 
 

Papp Tibor polgármester   Preczlik Gábor körjegyző 
 
Kihirdetve: 2012. január 30. 
Szőce, 2012. január 30. 

 
Preczlik Gábor Körjegyző 
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3.) A Nyugat-dunántúli Regionális hulladékgazdálkodási program KEOP-7.1.1/09.-2009-

0009 számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester. Az előterjesztésnek megfelelően, ismerteti a beadandó 
pályázattal kapcsolatos főbb adatokat. (2.sz. melléklet) 
 

A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

1/2012. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, 
díjképzést és annak betartását, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a 
projekt befejezését követő minimum öt évig.  
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt és az üzemeltetési koncepcióra, 
díjpolitikára, díjképzésre vonatkozó alábbi nyilatkozatot aláírja és 2012. 02. 08-ig 
megküldje a Nyugat-dunántúli Regionális hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulásnak. 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a „A KEOP-7.1.1.1 települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése.” 
Konstrukcióra benyújtott pályázathoz az előterjesztésben meghatározott nyilatkozatot 
megtegye.  

 
Felelős: képviselő-testület 

 Határidő : azonnal 
 

4.) A 2012. évi szilárd hulladékszállítási díjak megállapítása. 
    Előadó:  Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 57.§-a 
alapján „A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem 
haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre 
megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.”  
 
2011. évben a 120 literes edény ürítési díja 333 Ft / ürítés + ÁFA, a 240 literes edény ürítési 
díja 639 Ft / ürítés + ÁFA a hulladékgyűjtő zsákok ára: 215 Ft/ db + 20 % ÁFA.  
2012. évben a 120 literes edény ürítési díja 360,- Ft / ürítés + ÁFA, a hulladékgyűjtő zsákok 
ára: 310 Ft/ db + ÁFA, a 240 literes edény ürítési díja 690 Ft / ürítés + ÁFA. 
 
Magasabb a 2012. évre vonatkozó szabályozás. Javasolja a rendelet módosítását a 2011-
es díjak mértékére, mivel a hatályos rendelet magasabb jogszabályba ütközik. 
 
A képviselők részéről az előterjesztett javaslattal kapcsolatosan módosító indítvány nem 
érkezik. 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
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Szőce Község Önkormányzata képviselő-testületének 
2/2012.(I.30.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó 
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
9/2003.(X.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szőce Község Önkormányzata képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2003.(X.09.) 
önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban : R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.§  A  R. 9.§ -ának (1) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklet helyébe az alábbi     
 2. számú melléklet kerül: 
 

„ A közszolgáltatási szemétdíjak mértéke  : 
 
     Edényzet mérete :   Szállítási díj ( Ft/ürítés + Áfa) 
 
 1 db  120  literes     333,- Ft / ürítés + Áfa 
 
 1 db  240  literes     639,- Ft / ürítés + Áfa 
 
 A Müllex feliratú többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok ára 

215,-Ft/ db + ÁFA 
 
2.§. Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
  Papp Tibor polgármester sk.  Preczlik Gábor körjegyző sk. 
 
Szőce, 2012. január 30. 
A rendelet kihirdetésre került: 2012. január 30. 
 
 Preczlik Gábor 

Körjegyző 
 

5.) 2012. évi víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet hatály vesztéséről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Az Országgyűlés 2011. december 30-ai ülésnapján elfogadta a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt. A hatályba lépésével (2011. 
december 31. 23.00) egyidejűleg a törvény megszüntette az önkormányzatok díjhatósági 
jogkörét, azaz az önkormányzatoknak nincsenek a továbbiakban közjogi eszközei a 
víziközmű-szolgáltatás árainak megállapítására. A díjak megállapítására a jövőben az 
illetékes miniszter lesz jogosult. Javaslom a 9/2011.(XI.30.) önkormányzati rendeletünk 
hatályvesztésének kimondását. 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
 

Szőce Község Önkormányzata képviselő-testületének 
3/2012.(I.30.) önkormányzati rendelete  

 
1.§. Szőce Község Önkormányzata képviselő-testületének a víz- és csatornadíjak 

megállapításáról szóló 9/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
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2.§. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
  Papp Tibor polgármester sk.  Preczlik Gábor körjegyző sk. 
 
Szőce, 2012. január 30. 
A rendelet kihirdetésre került: 2012. január 30. 
 
 Preczlik Gábor 

Körjegyző 
 
6.) A Zalalövői Általános Iskola 2011. évi költségvetésének módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti az előterjesztést (3. sz. melléklet). Javasolja az 
előterjesztésnek megfelelő elfogadást. 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

2/2012. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Zalalövői Általános Iskola 2011. évi 
költségvetését a 3. sz. mellékletben foglalt előterjesztésnek megfelelően módosítja. 

 
Felelős: képviselő-testület 

 Határidő: azonnal 
 
7.) A Szőcéért Egyesület beszámolója a 2011. év során átvett önkormányzati 
támogatások felhasználásáról. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a Szőcéért Egyesület írásbeli beszámolóját, mely a 
jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét képezi. Kérdés, vélemény nem hangzik el. 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

3/2012. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a Szőcéért Egyesület 2011. évben felvett 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló – 4.sz. mellékletben mellékelve- beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 
 

A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül 
tudomásul veszik. 

 
 

A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18.25 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
Papp Tibor       Preczlik Gábor  
Polgármester     körjegyző 

 


