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Készült:  SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 27. 

napján megtartott nyilvános ülésről. 
 
 
 
A képviselő-testület döntései: 
 
 
 
Rendeletek száma:      Kód: 
 
6/2012.(IV.28.) önkormányzati rendelet :    
Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 
7/2012.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet : 
az önkormányzat vagyonáról 
Határozatok száma:      Kód: 
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14/2012       
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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce      4/ 2012. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 27. napján, 19.30 
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, 
Boldizsár András  képviselő,  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
Preczlik Gábor   körjegyző 
 

Távolmaradását előre jelezte:--- 
Biczó Ervin   képviselő 
 

Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 4 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.) Beszámoló Szőce község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 

 
3.) Belső Ellenőrzési beszámoló megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
4.) A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadása,  
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

5.) Vagyonrendelet-tervezet megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 

 
6.) TÁMASZ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évről szóló beszámolójának 
megtárgyalása. 
    Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 

 
7.) Tulajdonosi hozzájárulás önkormányzati út szilárd burkolatúvá tételéhez. 
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: A patakszabályozás befejeződött. A közmunkát február 15-e óta 
5 fővel folyamatosan végezzük. A tervezett kavicsozásra és gléderezésre készülünk elő. A  
közvilágításban helyi mérőhelyek kialakítására kerül sor, melynek költségeit az E-ON viseli. 
Tájékoztat a Kormányhivatalban Nádasd község polgármesterével és a jegyzőkkel közösen 
történt egyeztetésről, mely a létrehozandó közös KÖH körülményeit, feltételeit volt hivatott 
előre tervezni. Tájékoztat a falubusz javítás, karbantartás költségeiről: 160.000,- Ft és 
50.000,- Ft. A nádasdi iskola és óvoda idei költségeiről és az Őriszentpéteri többcélú 
kistérségi társulásban való részvétel aktuális kérdéseiről. 
 
A képviselő-testület tagjai a polgármester beszámolóját határozathozatal nélkül 

tudomásul veszik. 
 
2.) Beszámoló Szőce község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/1.sz. 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 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

6/2012.(IV.28.) önkormányzati rendelet : 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról az 1.sz. mellékelt rendeletet alkotja. 
 

Papp Tibor sk.    Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2012. április 28. 
 
Preczlik Gábor körjegyző 
 
3.) Belső Ellenőrzési beszámoló megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: ismerteti a megküldött anyagot. Kéri, hogy fogadja el a testület. 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

11/2012. számú önkormányzati határozat 
 
Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi Belső Ellenőrzésről készült 
összefoglalót elfogadja. /2. sz. melléklet/ 
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Felelős: Papp Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
4.) A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadása, önkormányzat által delegált társulási tanácsi tag 
helyettesítése és a 2012. évi díjak megtárgyalása. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 

Papp Tibor polgármester Javasolja a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2011. évi működéséről szóló – jegyzőkönyv mellékletét képező- 
beszámoló elfogadását. 
 
Szőce község képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozza: 
 

12/2012. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási megállapodás VII/1.1 h. pontja, valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 6.§ 
(4) bekezdése alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint – amely, 
e jegyzőkönyv 3.sz. melléklete- elfogadja. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: folyamatosan 
 
 
5.) Vagyonrendelet-tervezet megtárgyalása. 
 Előadó: Papp Tibor polgármester/írásbeli előterjesztés/ 
 
Papp Tibor polgármester: Javasolja a tervezet elfogadását 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 

7/2012.(IV.28.) önkormányzati rendelet : 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról az 4.sz. 
mellékelt rendeletet alkotja. 
 

Papp Tibor sk.    Preczlik Gábor sk. 
Polgármester      Körjegyző 

 
A rendelet kihirdetésre került. 
Szőce, 2012. április 28. 
 

 
6.) TÁMASZ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évről szóló beszámolójának 
megtárgyalása. 
    Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
 
Preczlik Gábor körjegyző ismerteti a beszámolót.   
Kérdés nem hangzik el. 
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A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

13/2012. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
A beszámoló a rendelet 5.sz melléklete. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: 2012. május 31. 
 
7.) Tulajdonosi hozzájárulás önkormányzati út szilárd burkolatúvá tételéhez. 
Előadó: Papp Tibor polgármester 
 
Papp Tibor polgármester: A Nova Vita Kft. (Szőce Kölcsey F. út 146.) azzal a kéréssel 
fordult hozzánk, hogy a Kölcsey F. útról az ingatlanig vezető kavicsos útszakaszt. (kb. 100. 
méter) szilárd burkolatúvá aszfaltoznák. Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
munkavégzést, tervezést, egyéb munkákat támogatni nem tudja, kizárólag hozzájárulását adja, 
költségeket nem vállal. A tervezés és az azzal kapcsolatos költségek és felelősség a Nova Vita 
Kft.-t terhelik. A tulajdonviszonyok változatlanok maradjanak. 
Kérdés nem hangzik el. 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

14/2012. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Nova Vita 
Kft. részére, a Szőce Kölcsey F. út 146. számú házhoz vezető 356 hrsz-ú kavicsos út szilárd 
burkolatúvá tételéhez, és megbízza Papp Tibor polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a szerződéskötéstől, az ellenőrzésig teljes körben. Szőce Községi 
Önkormányzat képviselő-testülete a munkavégzést, tervezést, egyéb munkákat támogatni nem 
tudja, kizárólag hozzájárulását adja, költségeket nem vállal. A tervezés és az azzal kapcsolatos 
költségek és felelősség a Nova Vita Kft.-t terhelik. A tulajdonviszonyok változatlanok 
maradnak. 
 

Felelős: Papp Tibor polgármester 
 Határidő: folyamatosan. 
 
A polgármester megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 20.00 órakor 
bezárja.  
 

k.m.f 
 

Papp Tibor       Preczlik Gábor 
Polgármester       körjegyző 


