Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.
Tel: 556-000

J EGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
8/2021. (VIII. 3.) sk-i határozat: napirend elfogadása
9/2021. (VIII. 3.) sk-i határozat: önkormányzati ingatlan értékesítésére pályázati felhívás
10/2021. (VIII. 3.) sk-i határozat: Vasivíz Zrt. gördülő fejlesztési terv elfogadása
11/2021. (VIII. 3.) sk-i határozat: falugondnok 2021. II. félévi munkájának jutalmazása
12/2021. (VIII. 3.) sk-i határozat: falugondnok helyettesítéséről együttműködési megállapodás
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Szám: SK/168-2/2021

Készült: 1 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 3-án 8,01 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorkikápolnai Ügyfélszolgálatán
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Jelen vannak:

Mező Gábor polgármester
Tóth Zoltán alpolgármester
Hódosi Erik képviselő
Németh Endre képviselő
Németh Krisztián képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző
Lakossági érdeklődő:

(5 fő)

(1 fő)

(0 fő)

Mező Gábor polgármester megállapítja, hogy az ülésen a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő
jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitja.
I.
NAPIREND ELŐTT
Mező Gábor polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok
megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
8/2021. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak szerint
fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előadó: Mező Gábor polgármester
2. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Előadó: Mező Gábor polgármester
/A megkeresés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
9/2021. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna Község
Önkormányzata kizárólagos arányú tulajdonát képező Sorkikápolna 45/3. hrsz-ú,
természetben Sorkikápolna, Keszőce u. 2. szám alatt található ingatlant nyílt pályázat
keretében legalább 12.600.000 Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázezer forint forgalmi értéken,
adásvétel címén értékesíti és az értékesítésre pályázati felhívást ír ki az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal, melyet az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján kifüggeszti
legalább 30 napra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. VEGYES ÜGYEK
2.1. VASIVÍZ ZRT. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester előadja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a
továbbiakban: Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú
biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközműrendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A
GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető
elkészítette az általa javasolt a V001 Szombathely ivóvízellátási rendszer GFT mindkét tervrészletét a
képviselő testületek elé terjesztés és jóváhagyás érdekében. Kéri a képviselő-testületet, hogy a S010
jelű Meggyeskovácsi szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer gördülő fejlesztési és a V001
Szombathely ivóvízellátási rendszer tervét hagyja jóvá és hatalmazza fel a képviselő-testület a
meghatalmazás aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
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10/2021. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. által elkészített
gördülő fejlesztési terveket jóváhagyja és felkéri a Vasivíz Zrt-t a gördülő fejlesztési tervek
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására, valamint a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2.2. FALUGONDNOK JUTALMAZÁSA
Előadó: Tóth Zoltán alpolgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Zoltán alpolgármester részére. Jelzi, hogy a
napirend megtárgyalásában és a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
/Mező Gábor polgármester 8,23 órakor elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 4 fő./
Tóth Zoltán alpolgármester előadja, hogy 2020. november 4. napjától kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel a falugondnok eddigi és a közeljövőben az országot veszélyeztető újabb koronavírus
világjárvány miatti többletfeladatokra tekintettel szükséges lenne a falugondnok 2021. II. félévi
jutalmazásáról a képviselő-testület határozatot hoznia, hiszen lehet, hogy ismételten polgármesteri
határozathozatalra kerül sor az ősz folyamán. Elmondja, hogy a falugondnok leterheltsége jelentősen
megnőtt a világjárvány ideje alatt, hiszen oltásokra hétvégenként is rendszeresen hordta a település
lakosait, illetve az idősek ellátása még nagyobb rendszerességet és feladatmennyiséget jelentett és
jelent most is, mint korábban. Javasolja, hogy a falugondnok közalkalmazott részére 2021. II. félévi
jutalomként kiemelkedő munkája elismeréseként 2021 novemberében bruttó 100.000 Ft összegű
jutalom kerüljön kifizetésre, amelynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében a személyi juttatások keret terhére biztosított. Kéri a képviselő-testület
döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
11/2021. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna Község
Önkormányzata falugondnoka részére 2021. II. félévi munkája elismeréseként bruttó 100.000
Ft, azaz bruttó egyszázezer forint készpénz jutalmat hagy jóvá azzal, hogy a jutalom
kifizetésére 2021 november hónap folyamán kerülhet sor.
2./ A Képviselő-testület a falugondnok részére a jutalom kifizetését az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a személyi juttatások keret terhére
biztosítja.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
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/Mező Gábor polgármester 8,31 órakor visszaérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők
száma 5 fő./
Tóth Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Mező Gábor polgármester részére.
2.3. FALUGONDNOKI HELYETTESÍTÉSRŐL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy a falugondnoki szolgáltatást, mint alapszolgáltatások
nyújtását a fenntartó önkormányzat nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, a szolgáltatást végző személynek a 3.
számú mellékletnek megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítése, illetve másik
szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén
szükséges gondoskodni. Erre tekintettel elkészítettük a falugondnok helyettesítéséről szóló
együttműködési megállapodást, melyet Sorkifalud Község Önkormányzatával köt meg Sorkikápolna
Község Önkormányzata. Kéri a képviselő-testület döntését az együttműködési megállapodás
elfogadásával kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
12/2021. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Sorkifalud
Község
Önkormányzatával a falugondnok helyettesítéséről szóló együttműködési megállapodást
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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