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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   /2010. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 07. napján, 
17.30 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,  
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

 Preczlik Gábor körjegyző 
 
Távolmaradását előre jelezte:  
Bánkövi Péter  képviselő, 
 
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.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
2.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának I. félévi eredményéről. 
Beszámoló Szőce-Őrimagyarósd községek körjegyzősége 2010. évi költségvetése végrehajtásának 
I. félévéről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.) OTP folyószámlahitel keret meghosszabbítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) Szőce község 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
5.) A Zalalövő Általános Iskola 2010. I félévi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
6.) Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázat.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
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7.) Felsőjánosfa község településszerkezeti tervének, szabályozási tervének, és helyi építési 
szabályzatának módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
8.) A Zalalövői Általános Iskola Társulási Megállapodásának módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Részt vett augusztusban a kercaszomori falunapon, ahol az új 
köztársasági elnök is megjelent. Az ezer éves Vas megye augusztus 20-i ünnepségen is 
megjelent, ahol faültetésen vett részt, minden polgármester vitt egy kevés faluban begyűjtött 
földet. Ebből az alkalomból átvettem a megye zászlót és a szalagot. Kátyúzást végeztünk 
hidegaszfalttal az útjainkon és kavicsoztuk az út szélét ahol szükséges volt. Ismerteti egy 
gázszolgáltató levelét, az önkormányzat éves megtakarítási lehetősége 9328,- Ft lenne, 
átlagosan kb. 8% a megtakarítás. Nem szavaznak a képviselők az ajánlat elfogadásáról, mivel 
az annyival nem olcsóbb, hogy érdemes legyen váltani. 

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

 
2.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának I. félévi 
eredményéről. Beszámoló Szőce-Őrimagyarósd községek körjegyzősége 2010. évi 
költségvetése végrehajtásának I. félévéről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, ismerteti az önkormányzat és a 
körjegyzőség vonatkozásában a polgármesteri előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

31/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete Szőce község 2010. évi költségvetésének 
I. félévi eredményeiről szóló beszámolót, /1. számú melléklet./ továbbá Szőce-Őrimagyarósd 
községek körjegyzősége 2010. évi költségvetésének I. félévi eredményeiről szóló beszámolót 
/2. számú melléklet./ tudomásul veszi. 

 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2010.09.15 
 
3.) OTP folyószámlahitel keret meghosszabbítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Átmeneti pénzügyi gondok áthidalására a folyószámlahitel lehet 
az egyik gyors megoldás. A korábbi egy éves szerződésünket meg kellene újítani, amelyet 
már 2008. szeptemberében kezdeményeztünk a 33/2008. számú határozatunkkal, majd 2009. 
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évben meghosszabbítottunk. A költségek ellenére javaslom az egy év időtartamra való 
újraszerződést.  
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

32/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. 
A hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése. A hitel összege: 500 000 (Ötszázezer) 
Ft. A hitel futamideje: 1 (egy) év. 
Hitelfedezet: Az önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a futamidő 
alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Felhatalmazást 
ad a Polgármesternek, hogy az előzőekben meghatározott feltételekkel történő hitelfelvétel 
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a számlavezető (OTP 
Bank Rt.) Bankkal megkösse. 
 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
4.) Szőce község 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester Ismerteti az előterjesztést. 

A képviselők a módosító rendelet tervezetet előzetesen megkapták, észrevételt nem tesznek. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
   5/2010(IX.07.) önkormányzati rendelete 

 az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
1/2010.(II.12). rendeletének módosításáról 

 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010.(II.12) rendeletének módosításáról (a 3. sz. mellékletben 
elhelyezetett) rendeletet alkot. 

 
           Papp Tibor                                                         Preczlik Gábor 
     polgármester                                                           körjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2010. szeptember 7. 

 
Preczlik Gábor 

       körjegyző 
 
5.) A Zalalövő Általános Iskola 2010. I félévi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, a Zalalövői Általános Iskola 
2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról.  
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A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 

33 /2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövői Általános Iskola 2010. évi 
költségvetésének I. félévi eredményeiről szóló beszámolót, /4. számú melléklet./ elfogadja. 

 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2010.09.15 
 
6.) Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázat.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. (5. sz melléklet.) 
Kérdés hozzászólás nincs. 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 

34 /2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetésről szóló 2009. évi CXXX tv. 6. számú mellékletének 3. pontja alapján „ a 
működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására” támogatás igényt terjeszt elő. 
Az önkormányzat működőképességének minimális fenntartásához 4.832.000,- Ft. 
/négymillió-nyolcszázharminckettő-ezer/ támogatási igényt nyújt be.  

 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: folyamatosan 
 
7.) Felsőjánosfa község településszerkezeti tervének, szabályozási tervének, és helyi 
építési szabályzatának módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester Ismerteti az előterjesztést. 
Felsőjánosfa község településrendezési terve elfogadásával kapcsolatban nem emelünk 
kifogást. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 

35/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete Felsőjánosfa község belterületen fekvő, 
62/2, 62/4, 62/5 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a településszerkezeti tervének, 
szabályozási tervének, és helyi építési szabályzatának módosítása kapcsolatban nem emel 
kifogást. Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a továbbiakban a terv véleményezési 
eljárásában nem kíván részt venni. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2010. szeptember 7. 
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8.) A Zalalövői Általános Iskola Társulási Megállapodásának módosítása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester a Zalalövői Általános Iskola Társulási Megállapodásának 

módosítását javasolja, a 17.2-es pont 17.3-ra változzon és a szerződés egészüljön 
ki 17.2-es ponttal: 17.2. A hegyhátszentjakabi intézményből 2010. szeptember 1-
jén áthelyezéssel átvett közalkalmazott esetleges későbbi jogviszonyának 
megszüntetése esetén keletkező, a volt munkáltatót terhelő fizetési kötelezettség a 
hegyhátszentjakabi tagintézményt fenntartó kört (Hegyhátszentjakab, Szaknyér, 
Felsőjánosfa) terhelik a jövőben.  
 

A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 

36/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövői Általános Iskola 
Társulási Megállapodását módosítja. A 17.2-es pont 17.3-as pontra változik és a 
szerződés kiegészül a 17.2-es ponttal: 17.2. pont: A hegyhátszentjakabi 
intézményből 2010. szeptember 1-én áthelyezéssel átvett közalkalmazott esetleges 
későbbi jogviszonyának megszüntetése esetén keletkező, a volt munkáltatót 
terhelő fizetési kötelezettség a hegyhátszentjakabi tagintézményt fenntartó kört 
(Hegyhátszentjakab, Szaknyér, Felsőjánosfa) terhelik a jövőben.  

 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2010. szeptember 7. 

 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18.30 órakor bezárja. 
 
                                                                 k.m.f. 
         Papp Tibor                                                                         Preczlik Gábor 
        polgármester                                                                         körjegyző  


