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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce      3/ 2011. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28. napján, 19.00 
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 
 

Távolmaradását előre jelezte:--- 
 
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.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
2.) ÖNHIKI  pályázat benyújtása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
3.) Belső Ellenőrzési beszámoló megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) A Zalalövői Általános Iskola zárszámadásának elfogadása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
5.) Beszámoló Szőce község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
 
6.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
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Napirend tárgyalása: 
 
1.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Betörés volt a raktárunkba, de nem vittek el semmit. Nem is 
nagyon volt mit.  Feljelentést nem tesz, mivel reménytelen felderíteni ki volt és kár is csak az 
ajtóban keletkezett, amelyet már helyreállítottak. Falunapra díszvendég-meghívásunkra 
végleges választ még nem kaptunk. A nádasdi nyolcadik osztályosok szombaton színvonalas 
műsort adtak, lehetett volna nagyobb számú közönség is. Marton Gáborék részére több 
gyűjtés is volt a faluban a gázrobbanási károk helyreállítására. A mai nap megszavaztuk a 
nádasdi iskola 2010. évi költségvetését. Rövid időn belül ki lesz írva az igazgatói pályázat, 
mivel lejárt az öt év. Tájékoztat a közmunkák állásáról. Megkereste az Őrségi Víztrendezési 
és Talajvédelmi Társulatot (Szombathely, Vasút utca 7.), hogy tájékoztatást kérjen a 2010. 
évben elkezdett, de félbehagyott patakmeder-mélyítési munkákkal kapcsolatosan. Azt a 
tájékoztatást kapta, hogy a hozzájárulásokat már nem szedhetik, az állap pedig az ígért 
támogatást még nem küldte meg, a munkák folytatására nem kerül egyelőre sor. A Patyiék 
melletti híd alját alá kell csöveznünk a nyáron, hogy a víz gyorsabban tudjon elfolyni a 
területről. A lefektetendő cső előreláthatóan költsége kb 70.000,- Ft. 
A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül 

tudomásul veszik. 
 
2.) ÖNHIKI pályázat benyújtása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A pénzügyi teljesítések biztosítása érdekében szükséges beadni 
az igénylést az ÖNHIKI-re az idei évre is. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

10/ 2011. képviselő-testületi határozata  
 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 

 
1. Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja 
(továbbiakban: 6. számú melléklet ) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő települési  önkormányzatok  támogatására. 

 
2. Szőce Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi : 

  
I. b)        Az Önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fő alatti, és a Szőce  

székhelyű  körjegyzőséghez tartozik.  
 

II. a)        A települési  Önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben 
ilyen jogcímen 1800 ezer forint összegű bevételt tervez . 
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III.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 12157 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el. 

 
IV.)       Az Önkormányzat kötelezettségvállalása  2010. és 2011. évben nem haladja 

meg az Ötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás határát. 
 

V.)       Az Önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 
kötelezett. 

 
 Felelős :  Papp Tibor polgármester 
 Határidő: 2011. április 30. 
 
  
3.) Beszámoló Szőce község 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
 
Papp Tibor polgármester A beszámoló írásos anyaga, előterjesztés, rendelet-tervezet a 
képviselők részére előzetesen  megküldésre került. 
Preczlik Gábor körjegyző: Ismerteti az írásbeli előterjesztést. 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

4/2011.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet : 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról a 1.sz. mellékelt rendeletet alkotja. 
 

Papp Tibor sk.    Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2011. április 28. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
 
4.) Belső Ellenőrzési beszámoló megtárgyalása. 
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: 

11/2011. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2010. évi Belső Ellenőrzésről készült 
összefoglalót elfogadja. /2. sz. melléklet/ 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
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5.) 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: 

12/2011. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Zalalövői Általános Iskola 2010. 
évről szóló zárszámadását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
6.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a törvényességi észrevételt. Tájékoztatja a testületet, 
hogy a Vas megyei kormányhivatal törvényességi észrevételére már válaszolt (rövid határidőn 
belül kötelező), azt elfogadta. Javasolja a képviselő-testületnek az észrevétel elfogadását. Az 
önkormányzat 5/2009.(IV.14.) rendelete 9.§ (1) bekezdése ellentétes a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 50.§. (3) bekezdésével. A szabályozás valóban 
eltérő, döntéseknél viszont minden esetben a törvényben meghatározottak lettek figyelembe 
véve. A rendelet előkészítését megkezdjük, illetőleg megvárjuk a komplex megyei ellenőrzés 
eredményét és azzal együtt fogadjuk majd el az új szociális rendeletünket. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

13/2011. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vas megyei kormányhivatal SZF/1-
58/2011. számú törvényességi észrevételét elfogadja. A helyi rendeletet a komplex megyei 
ellenőrzés eredményének visszajelzéseivel együtt módosítja. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A polgármester megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 20.00 órakor 
bezárja.  
 

k.m.f 
 

Papp Tibor       Preczlik Gábor 
Polgármester       körjegyző 

 
 
 
 


