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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce    9/2010. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 19. napján, 
18.00 órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár 
helyiségében megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Papp Tibor    polgármester, 
Tornyos Ottóné  alpolgármester, 
Leopoldné Jánoki Judit képviselő, 
Biczó Ervin   képviselő,  
Boldizsár András  képviselő,  
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

 Preczlik Gábor  körjegyző 
 
Papp Tibor polgármester 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.) Körmend Város Tűzoltósága támogatása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
2.) A Zalalövői Általános Iskola 2010. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés teljesítéséről a 3. negyedév végéig.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
5.) A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
6.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1.) Körmend Város Tűzoltósága támogatása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
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Papp Tibor polgármester: Ismerteti Körmend Város Tűzoltósága kérelmét. 2011. évre, az 
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 100 Ft./fő támogatást biztosítsunk a számukra. A 
gyors kiérkezésük létfontosságú. Javasolja a támogatás megszavazását. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 

50/2010. számú képviselő-testületi határozat : 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete Körmend Város Tűzoltósága 
kérelmét elfogadja. Körmend Város Tűzoltóságát 2011. évben 100,-Ft./fő mértékű 
lakosságszám arányos támogatásban részesíti. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos tevékenységeket - beleértve a 
határozat kivonatának megküldését -  végezze el. 
 

Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 
2.) A Zalalövői Általános Iskola 2010. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a módosított tételeket. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

51/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete- mint az Intézményfenntartói 
Társulásban részt vevő önkormányzat- a Zalalövői Általános Iskola vonatkozó 2010. évi 
költségvetés módosítását az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint elfogadja. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: folyamatosan 

 
2.) 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Az önkormányzat anyagi helyzete az előző költségvetési 
időszakhoz képest várhatóan tovább nehezedik, az infláció, az egyre növekvő költségek, 
dráguló életviszonyok mellett kell jövőre a kevesebb állami támogatást felosztani. A kötelező 
feladatok ellátásához az államtól átvett pénzeszközök nem elegendőek, és aránytalan terhet 
rónak az önkormányzatra. A védőnői és nádasdi iskolai költségek jövőre már tovább 
nőhetnek. A költségvetés tervezése során a kötelező önkormányzati feladatok fedezetének 
biztosítása az elsődleges. Sikeres pályázat esetén a sportöltöző felújítására is gondolni kell, és 
más pályázatok beadását is napirenden tartjuk. A működési forráshiány csökkentésére 
számítunk az ÖNHIKI kiegészítő támogatására. Ki kell alakítani a feladatok fontossági 
sorrendjét, figyelembe kell venni a gazdasági programunkat. Fejlesztésekben maximálisan ki 
kell használni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekhez a saját forrás is megteremthető.  
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A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

  
52/2010. számú képviselő-testületi határozat: 

 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
koncepcióját a 2. számú mellékletben meghatározott tartalommal fogadja el. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester és Preczlik Gábor körjegyző 
Határidő: 2011. február 15. 
 
3.) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés teljesítéséről a 3. negyedév végéig.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A polgármester előterjeszti a beszámolót, amely az önkormányzat 
és intézménye 3. negyedévi gazdálkodásáról készített számszerű mérlegadatok alapján 
tartalmazza a szeptember 30- ig végzett pénzügyi tevékenység adatait, a 3. számú melléklet 
alapján. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

53/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi gazdálkodás III. 
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Felelős: képviselő-testület 

 Határidő : azonnali 
 
5.) A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
 
Szőce község képviselő-testülete 4 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

54/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete- a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VII/1 f. pontja , 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. Törvény 4.§ (1) bekezdés b. pontja alapján a jelen előterjesztés  1.sz. mellékletét 
képező társulási megállapodást, annak egységes szerkezetbe foglalt módosítását- 2010. 
december 1. napi hatálybalépéssel elfogadja azzal, hogy 2008. október 16. napján, 37 /2008. 
sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott korábbi társulási megállapodást a társulást 
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei közös akaratával megszűnteti. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatos 
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6.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Tájékoztat arról, hogy az E-on és a Tivi Kft. is megkeresett 
bennünket az utcai világítással kapcsolatos ajánlatokkal. A Tivi Kft. ajánlata már led-es 
technológiát ígért, de ehhez kb. 6 millió Ft. hitelt kellene felvenni az önkormányzatnak és a 
kevesebb áramköltségből lehetne kb. 6-8 évig törleszteni. Az E-on a jelenlegi izzók cseréjére 
koncentrálna. A jelenlegi helyzetben nem tudjuk felvállalni egyik ajánlatot sem. Az ajánlatok 
részletes ismertetése után sincs más javaslat. Papp Tibor megállapítja, hogy nyilván a LED-es 
világítás felé kellene elmozdulni, remélhetőleg a gyors technikai fejlődés olcsóbbá teszi ezt a 
típusú világításfajtát. Várhatóan a jövő évi szennyvízdíj bruttó 421 Ft./m3 körül alakul. A két 
hídfejet elkészítettük. Egymillió forintot kaptunk Működésképtelen helyi önkormányzatok 
egyéb támogatása pályázaton. A Magyar Közútnál is voltam, a levelünket megkapták, hogy a 
sürgős, emberi életeket veszélyeztető helyzeteket hárítsák el, a munkákat végezzék el azonnal 
Rimány és Szőce, Szőce és Őrimagyarósd közötti útszakaszokon. Ígéretet kaptam, de azt már 
az előző évben is adtak az utak melletti veszélyhelyzeteket pedig nem hárították el. 
Tájékoztattam őket, hogy javítottunk az útjaik állagán, mert akkora kátyúk voltak, hogy 
muszáj volt valamit tenni. Hidegaszfalttal tömtük be a kátyúkat. Az Olajmalom ügyében 
előrelépés történt, mert végül közvetítéssel megtaláltuk a családot Jennersdorfban. A 
tulajdonos már öt éve meghalt, hagyaték még nem volt. Kardos Zoltán vállalta, hogy rendet 
fog rakni a tulajdonos helyett. Jelenleg takarítjuk a vasút állomás környékét, lassan újra 
rendben lesz. Sikosítás mentesítő anyagot vásároltunk télre.  
Az Őrségi Többcélú kistérségi Társulás második alkalommal már sikeresen megválasztotta 
tisztségviselőit. Nagyon nehezen sok órás vita után sikerült csak dönteni. A 22 települést 
tömörítő társulás, társulási ülése elsősorban személyi kérdésekről döntött. Az eddigi elnököt, 
Laczó László volt magyarszombatfai polgármestert Őr Zoltán, Őriszentpéter újraválasztott 
polgármestere váltotta, akit én javasoltam. A társulás általános alelnökévé Kapornaky 
Sándort, Kercaszomor polgármesterét, társalelnökévé Kránicz Ferencet, Hegyhátszentjakab 
polgármesterét választotta meg a Társulási Tanács. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke Györke Gyula bajánsenyei polgármester, Tamaskó 
Gábor Tamás Ispánk polgármestere lettek, illetve engem is megválasztottak erre a tisztségre. 
Tájékoztat a decemberi közösségi rendezvényekről a Mikulás ünnepségről és azt megelőző 
bábszínházról. Tájékoztatja a testületet, hogy Molnár Gyuláné jelezte, hogy a közvilágítás a 
háza előtti  területen nem megfelelő. Bár a testület több lehetőséget végigtárgyalt, de 
megállapították, hogy jelenleg nincs keret ilyen jellegű igények kielégítésére. 
 
A képviselők határozat hozatala nélkül elfogadják a polgármester beszámolóját. 
 
 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 19.30 órakor bezárja. 
 
                                                                 k.m.f. 
         Papp Tibor                                                                         Preczlik Gábor 
        polgármester                                                                         körjegyző  
 

 


