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

J EGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
13/2021. (IX. 9.) sk-i határozat: napirend elfogadása
14/2021. (IX. 9.) sk-i határozat: önkormányzati ingatlan értékesítésére pályázati felhívás
15/2021. (IX. 9.) sk-i határozat: Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás
Megállapodásának módosítása
16/2021. (IX. 9.) sk-i határozat: szociális lakásépítési, -vásárlási támogatás
17/2021. (IX. 9.) sk-i határozat: Vasivíz Zrt-vel nyilatkozat kötése

Társulási
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Szám: SK/168-3/2021

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

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 9-én 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 Krisztián képviselő

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

(4 fő)

(1 fő)

(0 fő)

Mező Gábor polgármester megállapítja, hogy az ülésen a megválasztott 5 fő képviselő közül 4 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 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
13/2021. (IX. 9.) 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

2

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 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
14/2021. (IX. 9.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkikápolna Község
Önkormányzata kizárólagos arányú tulajdonát képező Sorkikápolna 45/3. hrsz-ú,
természetben Sorkikápolna, Keszőce u. 2. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy egyetlen pályázat sem
került benyújtásra.
2./ A Képviselő-testület 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 forgalmi értéken, adásvétel
címén értékesíti és az értékesítésre pályázati felhívást ír ki az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal, melyet az önkormányzat hirdetőtábláján közzétesz és honlapján kifüggeszti
legalább 30 napra.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. VEGYES ÜGYEK
2.1. JAVASLAT A TÁPLÁNSZENTKERESZTI MIKROTÉRSÉGI TÁRULÁS TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester előadja, hogy Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Jegyzője az
ülésen kiosztott előterjesztéssel és Tárulási Megállapodás módosítással kereste meg
Önkormányzatunkat. A kiosztott iratanyag alapján javasolja a Táplánszentkereszti Mikrotérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
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15/2021. (IX. 9.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján a
Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás
aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2.2. SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a Sorkikápolna 202. hrsz., Petőfi u.
25. szám alatti ingatlan tekintetében érvényes kérelem érkezett az önkormányzathoz szociális
lakásépítési és -vásárlási támogatás iránt. Javasolja a kérelmező részére 50.000 Ft összegben a
támogatás megállapítását az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
szociális kiadások kerete terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
16/2021. (IX. 9.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkikápolna 202. hrsz.,
Petőfi u. 25. szám alatti ingatlan tekintetében benyújtott lakásépítési és -vásárlási támogatás
iránti kérelmet érvényesnek tekinti és a kérelmező részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint
támogatást állapít meg.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
3./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt támogatások fedezetét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének szociális kiadások keret terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve folyamatos
2.3. VASIVÍZ ZRT-VEL KÖTENDŐ NYILATKOZAT ELFOGADÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester előadja, hogy a Vasivíz Zrt. az ülésen kiosztott levéllel és nyilatkozat
megkötésével kapcsolatban kereste meg az Önkormányzatot az S010 Meggyeskovácsi
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszeren a víziközművek energiahatékonysági fejlesztésével
kapcsolatban.
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A Vasivíz Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. december 17-én meghirdetett
„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” egyedi támogatási lehetősége a Zöldgazdaság
Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) tárgyú felhívására a szolgáltatási területét érintő több
víziközmű-rendszer vonatkozásában támogatási kérelmet nyújtott be és nyert meg. Az elnyert
pályázat összegéből az S010 Meggyeskovácsi szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszeren
Meggyeskovácsi, Rum, Csempeszkopács, Gyanógeregye, Ikervár, Nemeskolta, Sorkifalud,
Sorkikápolna és Zsennye Községek Önkormányzatai részére a tulajdonukban lévő eszközök
kicserélésére (szennyvíztelep 2 db fúvó csere) az igényelt támogatás nettó összege 3.477.500,-Ft,
Hárommillió-négyszázhetvenhétezer-ötszáz forint. A Támogató által előírt saját forrás nettó összege
3.477.500,-Ft, azaz Hárommillió-négyszázhetvenhétezer-ötszáz forint. Az Ellátásért felelős
Sorkikápolna Község Önkormányzata jelen Nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy az
Előzmény 6. pontjában meghatározott önerő 3.477.500,-Ft, azaz Hárommillió-négyszázhetvenhétezerötszáz forint 5,0036 %-át a Meggyeskovácsi településen lévő szennyvíztelep tulajdoni hányada
alapján 174.000,- Ft-tot a Vasivíz Zrt. Üzemeltetővel megkötött Bérleti-üzemeltetési szerződés 3.
számú melléklete alapján a Vasivíz Zrt. Üzemeltető által kifizetett szennyvízközmű-használati díjból
finanszírozza. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önerő összegét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosítsa és
hatalmazza fel a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
17/2021. (IX. 9.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt-vel és
Meggyeskovácsi, Rum, Csempeszkopács, Gyanógeregye, Ikervár, Nemeskolta, Sorkifalud,
Sorkikápolna, valamint Zsennye Községek Önkormányzataival az S010 Meggyeskovácsi
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszeren történő fejlesztés érdekében az előterjesztés
szerinti formában és tartalommal nyilatkozatot köt.
2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a Meggyeskovácsi településen lévő szennyvíztelephez
tulajdoni hányada alapján 174.000,- Ft összegű pénzeszközt, mint önerőt a Vasivíz Zrt. részére
átad az 1. pontban írt nyilatkozat alapján, amelynek fedezetét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a nyilatkozat aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános képviselőtestületi ülést 8,23 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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