SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.
Tel./Fax: 94/556-000
Ikt. sz.: SK/35-58/2021

SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
19/2021. (II. 9.) HATÁROZATA
Sorkikápolna Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése
szerinti felhatalmazás alapján
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
többségi véleményének kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT
hozom:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – a 2. pontban foglaltak
kivételével – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – a 2. pontban foglaltak szerint
figyelembevételével – jóváhagyom.
2./ A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 31., 34., 36-40.,
44., 57-59., 63-65., 86. és 87. pontját tudomásul veszem és a Szabályzatot aláírom.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Mező Gábor sk.
polgármester

SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.
Tel./Fax: 94/556-000
Ikt. sz.: SK/35-59/2021

SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
20/2021. (II. 9.) HATÁROZATA
Sorkikápolna Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése
szerinti felhatalmazás alapján
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
többségi véleményének kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT
hozom:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a
Sorkikápolna 39. hrsz-ú, természetben 9774 Sorkikápolna, Dózsa u. 1. sz. alatt található, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant adásvétel útján megvásárolom a sorkikápolnai Kultúrház udvarának bővítése
érdekében az alábbi feltételekkel:
- Az ingatlan forgalmai értéke és vételára 1.000.000 Ft, a vételár megfizetésére egyösszegben átutalással
kerül sor.
- Az önkormányzat nevében az ajánlati kötöttséget 2021. március 31. napjáig tartom fenn.
2./ Az ingatlan adásvételi szerződést – az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal aláírom és a szükséges intézkedéseket megteszem.
3./ Az ingatlan megvásárlásának fedezetét, az ügyvédi és ingatlan-nyilvántartási eljárás költségét az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére
biztosítom.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal

Mező Gábor sk.
polgármester

