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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce      6/ 2012. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 09. napján, 19.00 
órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Papp Tibor    polgármester, 

Leopoldné Jánoki Judit képviselő, 
Biczó Ervin   képviselő,  
Boldizsár András  képviselő,  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
Preczlik Gábor   körjegyző 
 

Távolmaradását előre jelezte:--- 
Tornyos Ottóné  alpolgármester, 

 
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.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
2.) A szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek rendelkezéseinek hatályvesztéséről. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.). A Szőce 513/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) A Szőce 097/3 és 097/5 hrsz.-ú ingatlanok adás vétele. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
5.) Szőcei sportöltöző és Sportpálya Szőcéért Egyesület labdarúgó csapata által történő 

ingyenes használat megtárgyalása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
6.) A Zalalövői Általános Iskola zárszámadásának elfogadása. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
7.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 
megállapítása. 

    Előadó: Papp Tibor polgármester 
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Napirend tárgyalása: 
 
1.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A rimányi orvosi rendelőnél a csapadékvíz-lefolyónak a vizét 
belevezettük az árokba 8 folyóméter hosszan mivel az beszivárgott az épület alá. A szőcei 
játszótéren a hinta szabványnak megfelelő kialakítására került sor. A ravatalozónál keletkezett 
épületrepedések kijavítására és a kultúrháznál pedig lépcsőjavításra került sor. Az 
önkormányzat traktorján és pótkocsiján is két-két kerék cseréjére került sor. A start 
munkaprogramban a gréderezést és kövecsezést elvégeztük. Munkavédelmi szabályzat 
készült. Tájékoztat Jánoki Sándor korábbi vízelvezetéssel kapcsolatosan kialakult helyzetről. 
Szomszédvita, birtokvédelem, korábbi adásvételi szerződés megtámadása is felmerülhet a 
kérdésben, a megnövekedett vízhozam oka Jánoki Sándor területén a terep geológiai 
formájának megbontása során keletkezett árok. Várjuk meg amíg a birtokvita lezárul, addig 
nem bontunk aszfaltot, nem fektetünk csöveket, mivel az kész helyzetet teremtene, ha nem 
szükséges, akkor nem kívánunk részt venni a várható perben. Jánoki Sándor másik javaslata 
pedig, hogy másik irányba árkoljunk egy viszonylag szűk, ráadásul oszlopos részen, nem 
fogja elvezetni a vízmennyiséget és ezzel más ingatlanok tulajdonosaihoz viszi el a 
csapadékvizet és okoz problémákat. Fel kell mérni a megoldási lehetőségeket és megnyugtató 
végleges megoldásra lesz szükség, amely minden ingatlantulajdonos érdekeit figyelembe 
veszi. 
 
Papp Tibor polgármester: A képviselők határozat hozatala nélkül elfogadják a polgármester 
beszámolóját. 
 
2.) A szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek rendelkezéseinek hatályvesztéséről. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésben 
foglaltak szerint hatályon kívül kell helyezni minden korábbi rendeletünkben szereplő 
szabálysértési tényállást. Javasolja a rendelet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
 

Szőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012.(VII.10.) önkormányzati rendelete 

Az ebek tartásáról szóló 11/2005.(XI. 30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezéséről 

 
Szőce Község Önkormányzata képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) 
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 
1.§. Hatályát veszti az ebek tartásáról szóló 11/2005.(XI. 30.) Ör. 9.§ -a.  
 
2. §. Ezen rendelet 2012. július 11. napján lép hatályba.  
 
5. §. Ezen rendelet 2012. július 12. napján hatályát veszti. 

 
  Preczlik Gábor körjegyző sk.          Papp Tibor polgármester sk. 
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A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2012. július 10. 
 
   Preczlik Gábor  körjegyző  
 
3.). A Szőce 513/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkereste az 
önkormányzatot, hogy a 49/2008, valamint a 4/2009. számú –képviselő-testületi határozatait 
továbbra is fenntartja-e, tekintettel az azóta eltelt időre. Kéri a testületet, hogy erősítse meg 
korábbi szándékát: az 513. sz ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének 
kezdeményezését az Önkormányzat továbbra is fenntartja 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

16/2012. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 49/2008. számú, valamint a 4/2009. 
számú képviselő-testületi határozatokban meghatározott kérelmét továbbra is fenntartja. 

A képviselő-testület ezen határozataiban kért Szőce 513. sz. ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba kerülésének kezdeményezését az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésére hivatkozva kéri. 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
4.) A Szőce 097/3 és 097/5 hrsz.-ú ingatlanok adás vétele. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester  
 
Papp Tibor polgármester: Kardos Zoltán tulajdonostársunk (Szőce 097/3 és 097/5 hrsz.) két 
ingatlanban is, megkeresett bennünket, hogy a tulajdonrészünket megvásárolná. Javasolja a 
további egyeztetést, a használatba adást, mivel az eladásról egyhangú álláspontra nem jutottak 
a képviselők.  
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

17/2012. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szőce 097/3 és 097/5 hrsz.-ú 
ingatlanokat Kardos Zoltán társtulajdonos részére használatba adja, megbízza Papp Tibor 
polgármestert az ajánlattevővel való további egyeztetésre. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
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5.) Szőcei sportöltöző és Sportpálya Szőcéért Egyesület labdarúgó csapata által történő 
ingyenes használat megtárgyalása.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Az Szőcéért Egyesület labdarúgó csapata ingyenesen használta 
ezidáig a Szőce község tulajdonában lévő szőcei sportöltözőt és Sportpályát. A bajnokságban 
való induláshoz (2012-2013. évi Körmend III. osztályban) igazolniuk kell a pályahasználat 
biztosítottságát. Az önkormányzat ezért az ingyenes használati jogot a bajnokság 
befejezéséig, de legkésőbb 2012. július 30. napjáig folyamatosan biztosítani fogja az indulás 
megvalósulása érdekében. 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

18/2012. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szőcéért Egyesület labdarúgó-
csapatának 2012-2013. évi Körmend III. osztályban való indulás alapvető feltételeinek 
megteremtéséhez, mint tulajdonos, a következő döntést hozza: 
Szőce község tulajdonában lévő szőcei Sportöltöző és Sportpályával kapcsolatosan, a 
Szőcéért Egyesület labdarúgó csapata részére ingyenes használati jogot a bajnokság 
befejezéséig, de legkésőbb 2013. július 30. napjáig folyamatosan biztosítani fogja a fent 
nevezett cél megvalósulása érdekében. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
6.) A Zalalövői Általános Iskola zárszámadásának elfogadása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: ismerteti a megküldött anyagot. Kéri, hogy fogadja el a testület. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

19/2012. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövői Általános Iskola 2011. 
évről szóló zárszámadását a 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
7.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 
megállapítása. 

    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A 2012. évi költségvetéshez az államháztartásról szóló törvény 
2011. évi CXCV. Törvény 29.§ (3) bekezdés alapján meg kell állapítani, középtávú tervben 
be kell mutatni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 
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alapján az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
A fentiek alapján a képviselő-testületnek a 2012. évet követő három év várható bevételeinek 
és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegét az előterjesztésben 
foglaltak szerint kérem elfogadni. 
Ezzel a képviselők egyetértenek. Több kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nem volt. 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

20/2012. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. Törvény 29.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a középtávú tervezést az alábbiak 
szerint fogadja el: 
A képviselő-testület – összhangban a 2012.évi költségvetési koncepcióban elfogadottakkal – 
az önkormányzat 2012. – 2015. évi, azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten 
fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat 
működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását. 
Ezen célkitűzések elérése érdekében – a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében – a 
képviselő-testület adósságot keletkezető ügylet kezdeményezését nem tervezi. 

  
Kimutatás az önkormányzat 2012-2015. 

közötti időszakban tervezett saját bevételeiről 
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeiről 
(E Ft-ban) 

Év Saját bevétel 
adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség 

2012. 2467 0  

2013. 2500 0  

2014. 2800 0 

2015. 3000 0 
  

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
A polgármester megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 19.40 órakor 
bezárja.  

k.m.f 
 

Papp Tibor       Preczlik Gábor 
Polgármester       körjegyző 


