
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:  SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 12. 

napján megtartott nyilvános ülésről. 
 
 
 
A képviselő-testület döntései: 
 
 
 
Rendeletek száma:      Kód: 
 

 
 
 
 

 
Határozatok száma:      Kód: 
 
 
 

  37/2010. B9  
  38/2010. B13 és  B12 
  39/2010. A2 
  40/2010. A2 
  41/2010. A2 
  42/2010. B5 
  43/2010. B6 
  44/2010. D2 
  45/2010. A19 

 
 
 
 
 
 
 



 1 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   6/ 2010. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12. napján, 18.00 
órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Papp Tibor    polgármester, 

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

Tanácskozási joggal megjelent: 
 

Preczlik Gábor  körjegyző 
Marton Ottó A Helyi Választási Bizottság Elnöke Az első két napirend ideje alatt 

 
Tornyos Ottóné korelnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a 
tanácskozást megnyitja. Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását 
határozza el: 
 
Napirend: 
 
1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója, a 2010. október 3-i 
önkormányzati választás végleges eredményének ismertetésére./ Megbízólevelek 
átadása. 
Előadó: Marton Ottó a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 
Előadó: Marton Ottó a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 

3.) A polgármesteri program ismertetése. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) A polgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
Előadó: Tornyos Ottóné korelnök 
 
5.) Bizottság tagjainak megválasztása. Alpolgármester választása titkos szavazással, 
szükség szerint zárt ülésen; valamint az alpolgármester eskütétele. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
6.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
7.) Szőce község 2010-2014. évek gazdasági programjának előkészítése/megvitatása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester  
 
8.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
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9.) Képviselők tiszteletdíjának meghatározása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Napirend tárgyalása: 
 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója, a 2006. október 1-i 
önkormányzati választás végleges eredményének ismertetésére./ Megbízólevelek 
átadása. 
Előadó: Marton Ottó a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Tornyos Ottóné korelnök felkéri Marton Ottót a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a választás végleges eredményét. 
 
Marton Ottó, a Helyi Választási Bizottság elnöke elmondja, hogy Szőce községben 2010. 
október 3-án az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 3 polgármester-
jelölt és 11 képviselő-jelölt indult. A választás rendben, a jogszabályokban előírt feltételeknek 
megfelelően zajlott le, különleges esemény nem történt. 
A névjegyzékben szereplő 307 választójogosult közül 230 választópolgár jelent meg és kettő 
rontott szavazat volt. A kevesebb választásra jogosult ellenére többen jöttek el szavazni, mint 
négy éve. A választójogosultak több mint 74%-a megjelent, ez magasabb szám, mint a négy 
évvel ezelőtti 67%-os részvétel. Papp Tibor kapta a legtöbb szavazatot (142 szavazat) és 
polgármester lett. Vörös Gyula polgármester-jelölt 67, Jánoki Sándor polgármester-jelölt 19 
szavazatot kapott. 
11 települési képviselőjelölt indult. A névjegyzékben szereplő 307 (2006-ban: 319) 
választójogosult közül 230 (2006-ban: 214) választópolgár jelent meg, nem volt rontott 
szavazat. A választójogosultak több mint 74%-a szavazott. A választópolgárok a lehetséges 
négy szavazat helyett átlagosan 3,4 szavazatot adtak le. A képviselő-testület tagjai: Biczó 
Ervin 160 szavazattal, Tornyos Ottóné 113 szavazattal, Leopoldné Jánoki Judit 96 szavazattal, 
és Boldizsár András 77 szavazattal, lettek. 
Bánkövi Péter 23 szavazattal, Csonka Imréné Szupper Margit 56 szavazattal, Csonka 
Lászlóné 50 szavazattal, Jánoki Sándor 35 szavazattal, Németh Zoltán Imre 23 szavazattal, 
Papp Dezső 73 szavazattal, Vörös Gyula 64 szavazattal nem lettek képviselők,  
Gratulál a polgármesternek és a képviselőknek, jó egészséget és eredményes munkát kíván. 
A megbízóleveleket átadja a polgármesternek és a képviselőknek. 
 
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 
Előadó: Marton Ottó a Helyi Választási Bizottság elnöke/  
A jegyzőkönyvhöz külön mellékelve. 
 
3.) A polgármesteri program ismertetése. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a főbb célokat két csoportba különítve. Az elsődlegesen 
megvalósítandó feladatokat és külön a rendelkezésre álló forrásoktól függő feladatokat. 
Szőce-Zalalövő (kavicsos út) összekötő „Egerági” út tervezése, kőzúzalékkal történő 
alapozása, későbbiekben aszfaltozása. Önkormányzat és Körjegyzőség működőképességének 
fenntartása. Szükség lenne az EU szabványok szerinti játszótér kialakítása a rimányi 
településrészen is. A szőcei játszótérre jelenleg már van egy beadott, el nem bírált 
pályázatunk. A rimányi önkormányzati épület felújítására is pályázni kívánunk.(szolgálati 
lakás, orvosi rendelő, klubkönyvtár) 
Szőce, Kölcsey F. út 66. szám és a 63. szám (Kultúrház és Melléképületének, kiszolgáló 
helyiségének) alatti önkormányzati épületek felújítása. 
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Szőce, Kölcsey F. út 66. szám, és 63. szám alatti önkormányzati épületek akadálymentesítése, 
Falugondnoki Szolgálat működési feltételeinek hosszú távú biztosítása. 
Kistérségi szinten támogatott feladatellátás és egyéb tevékenységek gazdaságilag ésszerű 
(költségek), takarékos és hatékony (ellátási színvonal, és távolság), társulásoktól és azok 
intézményeitől történő igénybevétele, támogatások felhasználása. 
Rendelkezésre álló forrásoktól függően: Bel- és külterületi (mezei utak) utak folyamatos 
javítása, kavicsozása, gléderezése, Sportöltöző felújítása, bővítése, környékén táborhely 
kialakítása 2010-14. évek során. Község Rimányi részén járda kialakítása legkésőbb 2014. 
szeptemberéig, Hegyhátszentjakab község felé vezető földút tervezése, kőzúzalékkal történő 
alapozása 2010-14. években.  
Kossuth L. utcai Szőce – patak híd áteresszel történő mélyítése. Minden más konkrét célom 
az általam előterjesztett gazdasági programban szerepel. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

37/ 2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Papp Tibor polgármester 2010-2014 évekre 
szóló programját tudomásul veszi. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatosan 

 
4.) A polgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
    Előadó: Tornyos Ottóné korelnök 
 
Papp Tibor polgármester bejelenti az Ötv. 14.§ (2) bekezdése szerint a személyes 
érintettségét, majd elhagyja az üléstermet. 
 
Tornyos Ottóné korelnök: Ismerteti a konkrét számokat: az ezernél kevesebb lakosú 
településen a szorzószám: 2,5 – 4,5 
 
minimum                  38.650*2,5 =  99.625,- Ft. 
maximum                 38.650* 4,5=  173.925,- Ft 
 
Javasolja, hogy a polgármester tiszteletdíja 3,5-es szorzóval számolt 135.275,-Ft. legyen, a 
polgármester – előzetes nyilatkozata alapján- társadalmi megbízatásban látja el a feladatát. A 
polgármester írásban kérte, hogy ne a korábbi maximális díj legyen részére megállapítva, 
hanem kisebb összeg. 
 
A Pttv. 18. §-a alapján a polgármesternek a tisztsége ellátásával összefüggő, szükséges 
költségét meg kell téríteni. A polgármester választása szerint illetménye, illetve 
tiszteletdíja 30%-ának megfelelő költségátalányt is igényelhet.  
 
20%,  a minimum esetén: 135.275*0,2=27.055,- Ft. 
30%,  a maximum esetén: 135.275*0,3=40.583,- Ft. 
 
A polgármester kérte az általány megállapítását. 
 
Javasolja, hogy a polgármester a Pttv. 18. §-a alapján 40.583,-Ft. költségáltalányt állapítsanak 
meg. 
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A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 

38/ 2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Papp Tibor polgármester tiszteletdíját 
 2010. október 3. napjától havi bruttó 135.275,-Ft. összegben állapítja meg, továbbá részére 
2010. október 3. napjától havi bruttó 40.583,-Ft. költség-általányt határoz meg. 
 

Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatosan 
 

Papp Tibor polgármester a szavazást követően visszatér az ülésre. Tornyos Ottóné 
tájékoztatja a döntésről. 
 
 
5.) Bizottság tagjainak megválasztása. Alpolgármester választása titkos szavazással, 
szükség szerint zárt ülésen; valamint az alpolgármester eskütétele. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Meg kell választanunk a bizottság 3 tagját. Javasolja Boldizsár 
András képviselőt elnöknek, Biczó Ervin képviselőt tagnak, és Leopoldné Jánoki Judit 
képviselőt tagnak. Más javaslat nem volt. A képviselők elfogadják a jelölést, beleegyeznek a 
nyilvános ülésen történő szavazásba. 
 
a.) szavazás Boldizsár András képviselő bizottsági taggá, elnökké választásáról. 
 
A szavazás eredménye alapján a képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

39/ 2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Boldizsár András képviselőt az 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság tagjává, elnökévé választja. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: folyamatosan 

 
b.) szavazás Biczó Ervin képviselő bizottsági taggá választásáról. 
 
A szavazás eredménye alapján a képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

40/ 2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Biczó Ervin képviselőt az 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság tagjává választja. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: folyamatosan 
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c.) szavazás Leopoldné Jánoki Judit képviselő bizottsági taggá választásáról. 
 
A szavazás eredménye alapján a képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:  
 

41/ 2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Leopoldné Jánoki Judit képviselőt az 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság tagjává választja. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: folyamatosan 

 
Papp Tibor polgármester Tornyos Ottóné képviselőt jelöli alpolgármesternek. Tornyos 
Ottóné képviselő elfogadja a jelölést, bejelenti a személyes érintettségét, nem kér zárt ülést, 
beleegyezik a nyilvános ülésen való választásba, majd elhagyja az üléstermet. Az ülés 
vezetésére: Papp Tibor polgármestert kéri fel. 
 
A titkos szavazással kapcsolatos jegyzőkönyvet e jegyzőkönyv 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
A szavazás eredménye alapján a képviselő-testület 4 érvényes „igen” szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

42/ 2010. számú képviselő-testületi határozat : 
 
Szőce községi Önkormányzat képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként a 
szavazásban résztvevő 4 fő által a jelölt személyére leadott 4 db érvényes igen szavazattal 
Tornyos Ottóné képviselőt alpolgármesternek megválasztja. 
 
  Felelős: Képviselő-testület 
  Határidő: folyamatos 
 
Tornyos Ottóné visszaérkezik az ülésre, a polgármester tájékoztatja a döntésről. 
Ezt követően Tornyos Ottóné alpolgármester a képviselő-testület előtt ebben a minőségében 
a képviselő-testület tagjai előtt leteszi az esküt. A polgármester az esküvevő. Az eskütétel 
ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
6.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Tornyos Ottóné alpolgármester bejelenti a személyes érintettségét, majd elhagyja az 
üléstermet. Az ülés vezetésére: Papp Tibor polgármestert kéri fel. 
 
Papp Tibor polgármester javasolja, hogy Tornyos Ottóné alpolgármester tiszteletdíját 2010. 
október 3. napjától havi bruttó 15.000,- Ft-ban / tizenöt-ezer/ állapítsák meg. 
Más javaslat nem érkezik. 
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A szavazás eredménye alapján a képviselő-testület 4 érvényes „igen” szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

43/2010. számú képviselő-testületi határozat : 
 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete Tornyos Ottóné alpolgármester 
tiszteletdíját, 2010. október 3. napjától havi bruttó 15.000,-Ft- ban / tizenöt-ezer/ állapítja 
meg. 
  Felelős: Képviselő-testület 
  Határidő: folyamatos 
 
Tornyos Ottóné visszaérkezik az ülésre, a polgármester tájékoztatja a döntésről. 
 
7.) Szőce község 2010-2014. évek gazdasági programjának előkészítése/megvitatása. 
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti röviden a polgármesteri programban felvázolt célokat. 
Nincs további javaslat. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

44/ 2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete Szőce község 2010. októberétől- 2014. 
szeptember végéig tartó időszakra vonatkozó gazdasági programját az alábbiakban határozza 
meg. 
 
Elsődleges célok: 
 

1.) Szőce-Zalalövő (kavicsos út) összekötő „EGERÁGI” út tervezése, kőzúzalékkal történő 
alapozása, későbbiekben aszfaltozása. 
2014. szeptember 30. 
 
2.) Szőce-Őrimagyarósd községek Körjegyzősége működőképességének fenntartása  
folyamatosan. 
 
3.) EU szabványok szerinti játszóterek létesítése, kialakítása. 
2014. szeptember 30. 
 
4.) Szőce, Kölcsey F. út 66. szám és a 63. szám (Kultúrház és Melléképületének, kiszolgáló 
helyiségének)  alatti önkormányzati épületek felújítása, melléképületben konditerem és más 
sportlehetőségek kialakítása. 
2014. szeptember 30. 
 
5.) Sportöltöző pályázati úton történő terv szerinti felújítása, bővítése, környékén táborhely 
kialakítása. 
2014. szeptember 30. 
 
6.) A 371/1 hrsz.-ú, Kölcsey F. út burkolatrepedéseinek kijavítása kőzuzalékszórással. 
2014. szeptember 30. 
 
7.) Szőce, Kölcsey F. út 66. szám, és 63. szám alatti önkormányzati épület akadálymentesítése,  
Pályázatoktól függően 2014. szeptember 30. 
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8.) Falugondnoki Szolgálat működési feltételeinek hosszú távú biztosítása,  
folyamatosan 
 
9.) Kistérségi szinten támogatott feladatellátás és egyéb tevékenységek gazdaságilag ésszerű 
(költségek), takarékos és hatékony (ellátási színvonal, és távolság), társulásoktól és azok 
intézményeitől történő igénybevétele, támogatások felhasználása. 
Gazdasági Körülményektől függően, folyamatosan. 
 
10.) A Zalalövői kerékpárút és a Szőcéről Felsőmarácra vezető bicikliutak összekötése.  
Pályázatoktól függően. 
2014. szeptember 30. 
 
11.) Az Egyesület pénzeszközökkel történő támogatása Szőce labdarúgócsapatának a 
bajnokságban való évenkénti indulásában, melyben a helyi fiatalok (Szőcei lakosok, vagy szőcei 
érdekeltségű személyek) szerepvállalásának a helyi lehetőségekhez mérten nagyobb figyelmet kell 
adni. 
Folyamatosan 
 
12.) Rimány településrészen a szolgálati lakás felújítása, az orvosi rendelő és a könyvtár 
nyílászáróinak cseréje. Kerítés mellett összefüggő tujasor létesítése. A kerítés javítása. 
Folyamatosan 
2014. szeptember 30. 
 
13.) A Kölcsey F. út 122. és a 124. közötti házak patak hídfejének újrabetonozása.  
Folyamatosan 
2014. szeptember 30. 
 
Rendelkezésre álló forrásoktól függően: 
 
13.) Bel- és külterületi (mezei utak) utak – pályázati úton történő- folyamatos javítása, 
kavicsozása, gléderezése. 
folyamatosan 
 
14.) Község Rimányi részén járda kialakítása. 
2014. szeptember 30. 
 
15.) Hegyhátszentjakab község felé vezető földút tervezése, kőzúzalékkal történő alapozása  
2014. szeptember 30. 
 
16.) Szőce „Ó-szegi” Patakmeder kitisztítása, Kossuth Úti híd fenék áteresszel történő mélyítése, 
terület turisztikai igényeknek megfelelő kialakítása.  
2014. szeptember 30. 
 
17.) A Kölcsey út 63. szám alatti kultúrotthon alapvető felszereltségének bővítése. 
 ( pl.: alapfelszereltségi-, vagy esetleges komforteszközök beszerzése). 
2014. szeptember 30. 
 
18.) Utcanévtáblák, Útbaigazító, információs és rendeltetésszerű használatra felhívó táblák 
kihelyezése belterületre és az Egerági útra. 
2014. szeptember 30. 
 
19.) Szőce, Kölcsey F. út 62. szám alatti önkormányzati -egykori iskolaépület- tetőfedésének 
felújítása. 
Pályázatoktól függően 2014. szeptember 30. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester és a Képviselő-testület 
Határidő: folyamatosan 2014. szeptember végéig. 
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8.) Szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgálata. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül 
felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. A bizottság tagjait 
felkéri, hogy az előírt határidőt megelőzően tárgyalják meg a korábbi SZMSZ.-t és vizsgálják 
felül azt, ezt követően lehetőleg legkésőbb 2011. március közepéig terjesszék a testület elé. A 
bizottság tagjai a korábban hatályos rendeletet egy-egy példányát átveszik. 
Javasolja, hogy e feladattal az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló 
bizottságot bízzák meg. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

45/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálásával az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottságot 
bízza meg. 
 

Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2011. március 15-ig 

 testület elé kell terjeszteni. 
 
9.) Képviselők tiszteletdíjának meghatározása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester Kérdezi, hogy van – e javaslat a képviselők tiszteletdíjának havi 
tíz-ezer Ft.-ban való korábbi megállapítástól való eltérésre. 
 Javaslat nem érkezik.  
 
Biczó Ervin képviselő javasolja, hogy a képviselők a kolontári önkormányzat javára egyhavi 
tiszteletdíjuknak megfelelő összeget ajánljanak fel. A képviselők egyet értettek a javaslattal 
és megbízzák Papp Tibor polgármestert, hogy gyűjtse össze a felajánlásokat és küldje meg a 
jogosult részére. 
 
A képviselők tiszteletdíja a hatályos rendelet alapján továbbra is havi tíz-ezer Ft. 
 
A polgármester megköszöni a részvételt és 19.30 órakor bezárja az ülést. 
 
 

k.m.f 
 
 

Papp Tibor       Preczlik Gábor 
Polgármester       körjegyző 

 



 9 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Amely készült Szőce község önkormányzat képviselő-testülete által, Szőce, Kölcsey Ferenc 
út 66. szám alatti önkormányzati épületben 2010. október 12. napján 18.20 órától kezdődően 
az alpolgármester-választásról, nyilvános alakuló ülésen, titkos szavazásról.  
 
Jelen vannak:Papp Tibor    polgármester, 

Leopoldné Jánoki Judit képviselő, ÖVV bizottsági tag 
Biczó Ervin   képviselő, ÖVV bizottsági tag 
Boldizsár András  képviselő, ÖVV bizottsági tag elnöke 

Részben jelen van: Tornyos Ottóné  képviselő, (feltüntetve a jelenlét) 
 

Tanácskozási joggal jelen van, jegyzőkönyvvezető:  Preczlik Gábor körjegyző. 
 
Papp Tibor polgármester kéri Boldizsár Andrást az Összeférhetetlenségi és 
vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság elnökét, hogy az SZMSZ (4/2007.(III.30.) 
önkormányzati rendelet) 31.§ (3) C pontja alapján a titkos szavazás lebonyolításában 
Szavazatszámláló Bizottságként járjanak el. 
 

Papp Tibor polgármester Tornyos Ottóné képviselőt javasolja.  
Tornyos Ottóné képviselő elfogadja a jelölést, nem kér zárt ülést, beleegyezik a nyilvános 
ülésen való titkos szavazásba. Bejelenti a személyes érintettségét, majd elhagyja az 
üléstermet. Az ülés vezetésére: Papp Tibor polgármestert kéri fel. 
 
Ezt követően kerül sor a képviselő-testület résztvevő tagjai részére a titkos szavazáshoz 
szükséges szavazócédulák kiosztására, majd azokon a testületi tagok által történő szavazásra. 
 
Boldizsár András a bizottság elnöke ismerteti a szavazás végeredményét, mely szerint 4 
igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a szavazást eredményesnek minősítette. 
 
A szavazás eredménye alapján a képviselő-testület 4 érvényes „igen” szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

42/ 2010. számú képviselő-testületi határozat : 
 
Szőce községi Önkormányzat képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként a 
szavazásban résztvevő 4 fő által a jelölt személyére leadott 4 érvényes igen szavazattal 
Tornyos Ottóné képviselőt alpolgármesternek megválasztja. 
 
  Felelős: Képviselő-testület 
  Határidő: folyamatos 

k.m.f 
 
Leopoldné Jánoki Judit  képviselő, ..……………………………………. 

Biczó Ervin      képviselő,  .………………………….…………. 

Boldizsár András     képviselő, .…………………………………….. 

Papp Tibor      polgármester,.…………………………………… 

Tornyos Ottóné      képviselő, .…………………………………….. 

Preczlik Gábor      körjegyző .…………………………………….. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Amely készült Szőce község önkormányzat képviselő-testülete által, Szőce, Kölcsey Ferenc. út 66. 
szám alatti önkormányzati épületben 2010. október 12. napján 18.10 órától kezdődően a képviselő-
testület, nyilvános alakuló ülésen történt képviselő-testületi tagok eskütételéről.  
 
Jelen vannak: 

Papp Tibor    polgármester, 
Leopoldné Jánoki Judit képviselő, 
Tornyos Ottóné  képviselő, 
Biczó Ervin   képviselő,  
Boldizsár András  képviselő, 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 
 

Preczlik Gábor körjegyző. 
Marton Ottó Helyi választási Bizottság elnöke 
 

Jegyzőkönyvvezető: Preczlik Gábor körjegyző. 
 
Marton Ottó a Helyi választási Bizottság elnöke, mint esküvevő felkéri a jelen lévő képviselőket, 
hogy esküjüket tegyék le. Leopoldné Jánoki Judit, Tornyos Ottóné, Biczó Ervin, Boldizsár András, 
Leopoldné Jánoki Judit képviselő a felkérésnek eleget téve az eskü szövegét az esküvevő után 
mondják. 
 
Az eskü szövege a Szervezeti és Működési szabályzatban került meghatározásra. 
”Én ............................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű 
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot 
megőrzöm; megbízatásomhoz híven Szőce javát szolgálom.„ (Az esküt tevő meggyőződése szerint: 
„Isten engem úgy segéljen.”) 
 
Marton Ottó a Helyi választási Bizottság elnöke megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai 
esküjüket letették. 

k.m.f 
 

esküvevő 
 
……………………….. 
Marton Ottó a Helyi választási Bizottság elnöke 
 
eskütevők: 
 
Leopoldné Jánoki Judit  képviselő, ..……………………………………. 

Biczó Ervin      képviselő,  .………………………….…………. 

Boldizsár András     képviselő, .…………………………………….. 

Tornyos Ottóné     képviselő, .…………………………………….. 

Preczlik Gábor      körjegyző .…………………………………….. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Amely készült Szőce község önkormányzat képviselő-testülete által, Szőce, Kölcsey Ferenc út 66. 
szám alatti önkormányzati épületben 2010. október 12. napján 18.15 órától kezdődően a képviselő-
testület, nyilvános alakuló ülésen történt polgármesteri eskütételéről.  
 
Jelen vannak: 

Papp Tibor    polgármester, 
Biczó Ervin   képviselő,  
Boldizsár András  képviselő, 
Leopoldné Jánoki Judit képviselő, 
Tornyos Ottóné  képviselő, 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 
 

Preczlik Gábor körjegyző. 
Marton Ottó Helyi választási Bizottság elnöke 
 

Jegyzőkönyvvezető: Preczlik Gábor körjegyző. 
 
Marton Ottó a Helyi választási Bizottság elnöke, mint esküvevő felkéri a jelen lévő polgármestert, 
hogy esküjét tegye le. Papp Tibor polgármester a felkérésnek eleget téve az eskü szövegét az esküvevő 
után mondja. 
 
Az eskü szövege az Szervezeti és Működési szabályzatban került meghatározásra. 
”Én ............................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű 
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot 
megőrzöm; megbízatásomhoz híven Szőce javát szolgálom.„ (Az esküt tevő meggyőződése szerint: 
„Isten engem úgy segéljen.”) 
 
Marton Ottó a Helyi választási Bizottság elnöke megállapítja, hogy Papp Tibor polgármester az 
esküjét letette. 

k.m.f 
 

Esküvevő 
Marton Ottó a Helyi választási Bizottság elnöke……………………….. 
 
Eskütevő: 
Papp Tibor  polgármester, .…………………………………….. 

Jelen vannak:  
 
Leopoldné Jánoki Judit  képviselő, ..……………………………………. 

Biczó Ervin      képviselő,  .………………………….…………. 

Boldizsár András     képviselő, .…………………………………….. 

Tornyos Ottóné     képviselő, .…………………………………….. 

Preczlik Gábor      körjegyző .…………………………………….. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Amely készült Szőce község önkormányzat képviselő-testülete által, Szőce, Kölcsey Ferenc út 66. 
szám alatti önkormányzati épületben 2010. október 12. napján 18.45 órától kezdődően a képviselő-
testület, nyilvános alakuló ülésen történt alpolgármesteri eskütételéről.  
 
Jelen vannak: 

Papp Tibor    polgármester, 
Tornyos Ottóné  alpolgármester 
Biczó Ervin   képviselő,  
Boldizsár András  képviselő, 
Leopoldné Jánoki Judit képviselő, 
 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 
 

Preczlik Gábor körjegyző. 
 

Jegyzőkönyvvezető: Preczlik Gábor körjegyző. 
 
Papp Tibor polgármester, mint esküvevő felkéri a jelen lévő alpolgármestert, hogy esküjét tegye le. 
Tornyos Ottóné alpolgármester a felkérésnek eleget téve az eskü szövegét az esküvevő után mondja. 
 
Az eskü szövege az Szervezeti és Működési szabályzatban került meghatározásra. 
”Én ............................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű 
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot 
megőrzöm; megbízatásomhoz híven Szőce javát szolgálom.„ (Az esküt tevő meggyőződése szerint: 
„Isten engem úgy segéljen.”) 
 
Papp Tibor polgármester megállapítja, hogy Tornyos Ottóné alpolgármester az esküjét letette. 
 

k.m.f 
 

Esküvevő 
Papp Tibor  polgármester ……………………….. 
 
Eskütevő: 
Tornyos Ottóné  alpolgármester.…………………………………….. 

Jelen vannak:  
 
Leopoldné Jánoki Judit  képviselő, ..……………………………………. 

Biczó Ervin      képviselő,  .………………………….…………. 

Boldizsár András     képviselő, .…………………………………….. 

Preczlik Gábor      körjegyző .…………………………………….. 

 
 
 
 


