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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   1/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12. napján, 19.00 órakor a 
Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében megtartott 
nyilvános üléséről. 
 

Jelen vannak: 
Papp Tibor   polgármester, 
Papp Dezső  alpolgármester, 
Biczó Ervin  képviselő,  
Tornyos Ottóné  képviselő, 
Boldizsár András képviselő,  
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Bánkövi Péter  képviselő, 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

 Preczlik Gábor   körjegyző 
Bedők Lászlóné  Vezető pénzügyi főtanácsos 
 
Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 6 tagja közül 5 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 Szőcéért Egyesület beszámolója a 2008. év során átvett önkormányzati 
támogatások felhasználásáról. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) A Zalalövői Általános iskola 2008. évi költségvetésének módosítása, a 2009. évi 
költségvetés elfogadása, tanulónkénti hozzájárulás összegének megállapítása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
5.) Az E-ON által gesztus értékkel kezdeményezett, a Máltai Szeretetszolgálat által 
felajánlott élelmiszer csomag megtárgyalása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
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6.) 513/1. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. A 49/2008 testületi 
határozat kiegészítése. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
7.) Vasi Volán kérelmének megtárgyalása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
8.) Szőce, Arany J. út 13. szám alatti önkormányzati lakóingatlan jövőbeni felhasználás 
megtárgyalása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
9.) Az önkormányzati utakban (11, 0138, 176-os hrsz.-ú) az E-ON által okozott károk 
miatt kártérítés kérése.  
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
10.) Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekttel kapcsolatos 
határozat módosítása.  
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: tájékoztat a Nádasdi Iskolával kapcsolatos 2009. évi költségek 
változásairól (csökkenő költségek). A bevezetett kommunális adó is bizakodásra ad okot az ez 
évi költségvetéshez. Ismerteti a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 
február 12-i tanácsülésén az orvosi ügyeleti hozzájárulás mértékéről hozott döntést. A felek, 
2009. évre 54,- Ft/hó/fő összegben állapodtak meg. (változatlan költségek) 
A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül tudomásul 

veszik. 

2.) A Szőcéért Egyesület beszámolója a 2008. év során átvett önkormányzati támogatások 
felhasználásáról. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a Szőcéért Egyesület írásbeli beszámolóját. Kérdés, vélemény 
nem hangzik el. 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozza: 

1/2009. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a Szőcéért Egyesület 2008. évben felvett 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 
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3.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A szavazás eredményeként a képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül- a következő rendeletet alkotja: 
 

1/2009.(II.12.) önkormányzati rendelet : 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését a csatolt 
melléklet szerint jóváhagyja. 
 

Papp Tibor     Preczlik Gábor 
Polgármester     Körjegyző 
 
 

A rendelet kihirdetésre került 
2009. február 12. 
 
Preczlik Gábor  
körjegyző 
 
4.) A Zalalövői Általános iskola 2008. évi költségvetésének módosítása, a 2009. évi 
költségvetés elfogadása, tanulónkénti hozzájárulás összegének megállapítása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti a 2008. évi költségvetés módosítása előterjesztésének 
főbb okait, számait. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

2/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete- mint az Intézményfenntartói 
Társulásban részt vevő önkormányzat- a Zalalövői Általános Iskola vonatkozó 2008. évi 
költségvetés módosítását a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint elfogadja. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
Papp Tibor polgármester ismerteti a 2009. évi költségvetés előterjesztésének főbb számait. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
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3/2009. számú képviselő-testületi határozat: 

 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete- mint az Intézményfenntartói Társulásban részt 
vevő önkormányzat- a Zalalövői Általános Iskola vonatkozó 2009. évi költségvetését a 3. számú 
mellékletben meghatározottak szerint elfogadja. 
A kiadásokat összesen: 172.594.000,- Ft. (Egyszázhetvenkettőmillió-ötszázkilencvennégyezer forint) 
A bevételeket összesen: 172.594.000,- Ft. (Egyszázhetvenkettőmillió-ötszázkilencvennégyezer forint)  
összeggel, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 3. melléklet szerint tudomásul veszi. 
Társulásban részt vevő önkormányzatonként 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint/fő/év (azaz, gyermek) 
hozzájárulást vállalnak, mely összeg az intézményvezetővel és a székhely önkormányzat 
polgármesterével történt egyeztetések követően került megállapításra. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
5.) Az E-ON által gesztus értékkel kezdeményezett, a Máltai Szeretetszolgálat által 
felajánlott élelmiszer csomag megtárgyalása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Felolvassa a megkeresést. Elmondja, hogy bármilyen döntést is 
hoz a testület az mindenképpen kellemetlen lesz. Az eredeti véleményem szerint ezt el kell 
utasítani, de ha például Hegyhátszentjakab elfogadja, ott kiosztják a segélycsomagot, emellett 
nem lesz esetleg kártérítés és ezen utóbbi miatt a szőceiek nem kapnak semmit, mondják majd 
a magukét. Már volt, aki bejött a hivatalba és kérte a csomagját. Viszont a segélycsomag 
elfogadása nem érinti sem a kötbér, sem pedig a kártérítési igényeket. 
 
Ki tudja elfogadni az E-ON által gesztus értékkel kezdeményezett, a Máltai Szeretetszolgálat 
által felajánlott élelmiszer csomagot a település részére? 
Szőce község képviselő-testülete 4 fő „igen” szavazattal, 1 fő nem szavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 4/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete az E-ON által gesztus értékkel 
kezdeményezett, a Máltai Szeretetszolgálat által felajánlott élelmiszer csomagot a település 
részére elfogadja, a fogyasztókhoz történő eljuttatáshoz segítséget nyújt. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
6.) 513/1. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. A 49/2008 testületi 
határozat kiegészítése. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
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Papp Tibor polgármester: A korábbi 2008. december 17-én meghozott, 49/2008. számú 
határozatunkat módosítani szükséges, egy pályázati jellegű beadásra kell módosítanunk az 
eredeti kérelmünket. A körjegyző tárgyalt Szombathelyen ez ügyben. 

 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 

 
5/2009. számú képviselő-testületi határozat : 

 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete Szőce, belterület 513/1. hrsz.-ú  
3923m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű állami tulajdonban álló 
ingatlant ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezte 2008. 
december 17-én, 49/2008. számú határozatával. Kezdeményezését az alábbiakkal 
egészíti ki: 
A önkormányzat az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben 
támasztott bármely követeléséről, továbbá vállalja az állami vagyon kezelőjét az 
ingatlannal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő tulajdoni jogviszonnyal 
kapcsolatos bármilyen szándékról. 
Kinyilvánítja az önkormányzat, hogy a fentebb nevezett vagyonigénylés 
összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a 
területfejlesztési programokkal, valamint Szőce község önkormányzata fejlesztési 
programjával. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
7.) Vasi Volán kérelmének megtárgyalása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti a Vasi Volán kérelmét. Az önkormányzat az előző évben 
és az idei évben is rengeteget tett a települések között működő tömegközlekedésért, várhatóan 
az idei évben a buszvárók cseréje megtörténik, amely nem kis áldozatot követel az 
önkormányzattól. A Vasi Volán minden problémájára nyitottak voltunk 2008-ban is. 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

6/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vasi Volán által működtetett 
buszjáratok működését 2009. évben nem támogatja, tekintettel a fennálló 2009. évi 
költségvetési kereteinkre, erre nincs módja. Az önkormányzat 2009. évben a buszvárók 
helyére a pályázati lehetőségeket kihasználva várhatóan újakat épít, melyhez az önrészt saját 
erőből vállalja. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
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8.) Szőce, Arany J. út 13. szám alatti önkormányzati lakóingatlan jövőbeni felhasználás 
megtárgyalása. 
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti az elhunyt élettársa kérelmét, mely szerint tovább bérelné az 
ingatlant (nem volt oda bejelentkezve, hanem Szabó Bélával ott élt). Az ingatlant korábban Szabó 
Béla helyi tanító szolgálati lakásként kapta. Korábban többször is egyeztetett a képviselőkkel, hogy az 
önkormányzatnak ez az egy olyan lakása van, amelyet fel tudunk ajánlani a későbbiek során szolgálati 
lakásnak szükség esetén, Pl.: új orvos, védőnő, körjegyző ideköltözése esetére szolgálati lakásként. 
Korábban is elmondta, hogy nem támogatja a magánszemélyeknek való kiadását, sem szociális, sem 
piaci alapon, mert a közösség céljai miatt más szükségletek kielégítését kell szem előtt tartani. A 
kérelem benyújtása után azonban megkereste őt a kérelmező és előadta, hogy számára megfelelő volna 
az is, ha 2009. december végéig haladékot adnak a kiköltözésre, vagyis addig kiadják számára, ezután 
pedig kiköltözik, mert addig megoldja a lakáskérdését. 
 
Javasolja a 2009. december 31-ig történő kiadását az élettársnak, de ezt követően már nem! 
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

7/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete Szőce, Arany J. út 13. szám alatti szolgálati 
lakást Bánkövi Andrásné, Szőce, Arany J. út 5. szám alatti lakos részére kiadja 2009. december 31. 
napjáig. Ezen a napon Bánkövi Andrásné köteles kiköltözni. A lakást legkésőbb 2010. január első 
napján köteles az önkormányzat részére változatlan állapotban átadni. 
Bánkövi Andrásné köteles szerződést kötni az önkormányzattal a jogviszony rendezésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés részleteit megállapítsa 
és ezen ügyben eljárjon. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
 
9.) Az önkormányzati utakban (11, 0138, 176-os hrsz.-ú) az E-ON által okozott károk 
miatt kártérítés kérése.  
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti Szőce község területén a január végi áramszünet 
elhárítása végett érkezett -E-on által ideszervezett- munkagépek az önkormányzat két útjában 
is komoly károkat okoztak. A 0176. hrsz.-ú út 910 folyóméter hosszan és 3 méter széles 
terjedelemben. A 11.hrsz.-ú út és folytatása a 0138. hrsz.-ú út 630 folyóméter hosszan és 4 
méter szélességben. A becsült kár helyreállításának munkái: gléderezés és kavicsozás 
együttesen becsült étéke: 1.200.000,-Ft. /Egymillió-kettőszázezer forint/ Mellékeltük a 
helyszínen készített fotókat és az igényünket benyújtotam. 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
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8/2009. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a január végi áramszünet elhárítása 
végett érkezett -E-on által szervezett- munkagépek által az önkormányzat két útjában  okozott 
károk megtérítése végett az E-on hoz fordul. Papp Tibor polgármester által benyújtott 
kárigényt a képviselő-testület jóváhagyja. A megtérítendő károk mennyiségi adatai: a 0176. 
hrsz.-ú út 910 folyóméter hosszan és 3 méter széles terjedelemben. A 11. hrsz.-ú út és 
folytatása a 0138. hrsz.-ú út 630 folyóméter hosszan és 4 méter szélességben. A becsült kár 
helyreállításának munkái: gléderezés és kavicsozás együttesen becsült értéke: 1.200.000,-Ft. 
/Egymillió-kettőszázezer forint/ 
Az Önkormányzatának képviselő-testülete Felkéri Papp Tibor polgármestert, hogy a károk 
megtérülése érdekében a továbbiakban is járjon el az önkormányzat nevében, és erről 
utólagosan számoljon be e képviselő-testületnek. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan 
 
10.) Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekttel kapcsolatos 
határozat módosítása.  
   Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A 2008. őszén született testületi határozatunk még a 
polgármestert bízta meg a képviselet ellátásával, azonban az őrségi Kistérségi ülésen (ÖTKT) 
–ban egységesen Kapornaky Sándort bíztuk meg a képviselettel. Kéri a képviselő-testületet, 
hogy módosítsa korábbi döntését.  
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

9/2008. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2008. október 16-án hozott 37/2008. 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsba Papp Tibor polgármester helyett 
Kapornaky Sándort, Kercaszomor polgármesterét delegálja. 
A képviselő-testület a projekt javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület a elfogadja a társulás díjpolitikáját. Kiegészítendő az alapító vagyonrész 
és a működési hozzájárulás fedezetére vonatkozó rendelkezésekkel. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 20.30 órakor bezárja. 
 
 
                                                                 k.m.f. 
 
 
         Papp Tibor                                                                         Preczlik Gábor 
        polgármester                                                                         körjegyző  


