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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   2/2012. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 08. napján, 18.30 
órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületében 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.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
2.) Engedély adása a Sportpálya falunapi használatához a Szőcéért Egyesületnek . 

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
4.) A Zalalövői Általános Iskola 2012. évi költségvetésének elfogadása, tanulónkénti 

hozzájárulás összegének megállapítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 

5.) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 
2011. évről szóló beszámolójának megtárgyalása. 
Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
 

6.) Körmendi járáshoz tartozás megerősítése. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

7.) Központi háziorvosi ügyelet . 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
 

 

Napirend tárgyalása: 
 



 2 

1.) Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről.  
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
Papp Tibor polgármester: tájékoztat a pankaszi polgármesteri egyeztetésről, amely egy 
közös hivatal létrehozását célozta, egyelőre döntés nem született. Tájékoztat a START 
munkaprogram továbbra is bizonytalan kezdési időpontjáról. Az Őrségi Vízrendezési társulat 
levonult a rendezési terepről, bizonytalan hogy ténylegesen elvégzik a munkát.  
 
A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül 

tudomásul veszik. 
 
2.) Engedély adása a Sportpálya falunapi használatához a Szőcéért Egyesületnek . 

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A falunap megrendezéséhez beadandó egyesületi pályázathoz 
szükséges az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulása. Kéri a testület támogatását. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

5/2012. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a Szőcéért Egyesület szervezésében tartandó 
2012. évi szőcei falunap Szőce sportpályán (Szőce, hrsz.-ú 148. sz.) való megtartásához, mint 
az ingatlan tulajdonosa hozzájárul. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 
 
 
3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.  
    Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést. Ez lesz az utolsó olyan költségvetés 
melyben a körjegyzőségünk szerepel, jövőre már másik hivatalhoz tartozunk. Nem lesz jobb, 
nehezebb lesz a polgármesterek és a falvak élete. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

4/2012.(II.08.) önkormányzati rendelet : 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 
csatolt – 1.sz. - melléklet szerint jóváhagyja. 
 

Papp Tibor     Preczlik Gábor 
Polgármester     Körjegyző 
 

A rendelet kihirdetésre került 
2012. február 08. 
 
Preczlik Gábor  
körjegyző 
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4.) A Zalalövői Általános Iskola 2012. évi költségvetésének elfogadása, tanulónkénti 
hozzájárulás összegének megállapítása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 

 
  
Papp Tibor polgármester Ismerteti a Zalalövői Általános Iskola 2012. évi költségvetési 
előterjesztésének főbb számait. Javasolja, hogy a Társulásban részt vevő többi 
önkormányzathoz hasonlóan 120.000,- Ft, azaz egyszázhúsz-ezer forint/év/fő (azaz, gyermek) 
hozzájárulás megfizetését vállalja, mely összeg az intézményvezetővel és társult 
önkormányzatok egyeztetésen megjelent polgármestereivel történt megbeszélést követően 
kerül megállapításra.  
 
Szőce község képviselő-testülete 5 fő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 

 
6/2011. számú képviselő-testületi határozat: 

 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete-, mint az Intézményfenntartói 
Társulásban részt vevő önkormányzat- a Zalalövői Általános Iskola vonatkozó 2012. évi 
költségvetését elfogadja. 
A kiadásokat összesen: 173 267 966,- Ft. forint. A bevételeket összesen: 173 268 000,- - Ft. 
forint összeggel, a jegyzőkönyv 2. sz. melléklet szerint elfogadja.  
Szőce község önkormányzata, mint a Társulásban részt vevő önkormányzatok , 120.000,- Ft, 
azaz egyszázhúsz-ezer forint/év/fő (azaz, gyermek) hozzájárulást vállal, a Hegyhátszentjakabi 
tagiskola részére hozzájárulási összeget nem vállal. Ezen összegek az intézményvezetővel és 
a társult önkormányzatok polgármesterével történt egyeztetést követően kerültek 
megállapításra. 
 
 Felelős: Papp Tibor polgármester  
 Határidő: folyamatosan  
 
5.) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 
2011. évről szóló beszámolójának megtárgyalása. 
    Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
 
Preczlik Gábor körjegyző ismerteti a beszámolót (3.sz melléklet).  
Kérdés nem hangzik el. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

7/2012. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: 2012. május 30. 
 
6.) Körmendi járáshoz tartozás megerősítése. 

Előadó: Papp Tibor polgármester 
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Papp Tibor polgármester Javasolja, hogy erősítse meg a testület a körmendi járáshoz 
tartozást. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 

8/2012. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete 2013. január 1. napjától a körmendi járáshoz 
kíván tartozni.  
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: 2013. január 1. 
 
7.) Központi háziorvosi ügyelet . 

Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: Javasolja a háziorvosi ügyelet hozzájárulás mértékét 2012. 
évre 54,- Ft./fő/év -ben meghatározni. 
 

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

9/2012. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a körmendi központi orvosi ügyelet 
feladatellátási hozzájárulás mértékét 2012. évre 54,- Ft./fő/év mértékben határozza meg.  
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: folyamatosan. 

 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 19.00 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 

Papp Tibor       Preczlik Gábor  
Polgármester     körjegyző  

 
 


