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

J EGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 12-én megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
14/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
15/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
18/2021. (X. 12.) sk-i határozat: napirend elfogadása
19/2021. (X. 12.) sk-i határozat: 2021. 01-08. havi helyzetről tájékoztatás
20/2021. (X. 12.) sk-i határozat: hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
21/2021. (X. 12.) sk-i határozat: sírhely-megváltási díj felülvizsgálata
22/2021. (X. 12.) sk-i határozat: döntés településrendezési eszközök módosításáról
23/2021. (X. 12.) sk-i határozat: rendőrségi beszámoló
24/2021. (X. 12.) sk-i határozat: beszámoló a környezeti állapotról
25/2021. (X. 12.) sk-i határozat: falugondnoki beszámoló
26/2021. (X. 12.) sk-i határozat: falugondnoki továbbképzési terv
27/2021. (X. 12.) sk-i határozat: önkormányzati ingatlan értékesítésére pályázati felhívás
28/2021. (X. 12.) sk-i határozat: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
29/2021. (X. 12.) sk-i határozat: szociális lakásépítési, -vásárlási támogatás
30/2021. (X. 12.) sk-i határozat: kulturális pályázat felhasználása
31/2021. (X. 12.) sk-i határozat: kulturális pályázat felhasználása
32/2021. (X. 12.) sk-i határozat: képviselő-testületi határozat módosítása
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Szám: SK/168-4/2021

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

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 12-én 14,32 órai kezdettel megtartott
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

(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző, jegyzőkönyvvezető
(1 fő)
Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Mező Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, 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:
18/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2021. 01-08. havi helyzetéről
Előadó: Mező Gábor polgármester
2. Sorkikápolna Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mező Gábor polgármester
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3. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Mező Gábor polgármester
4. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
módosítására
Előadó: Mező Gábor polgármester
5. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet sírhely
megváltási díjainak felülvizsgálatára
Előadó: Mező Gábor polgármester
6. Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban
Előadó: Mező Gábor polgármester
7. Beszámoló a Szombathelyi Rendőrkapitányság munkájáról
Előadó: Mező Gábor polgármester
8. Beszámoló Sorkikápolna község környezeti állapotáról
Előadó: Mező Gábor polgármester
9. Javaslat falugondnok 2020. évi beszámolójának elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
10. Javaslat falugondnoki továbbképzési terv elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
11. Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előadó: Mező Gábor polgármester
12. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat pályázati felhívásának
elfogadására
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Mező Gábor polgármester
13. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. 01-08. HAVI HELYZETÉRŐL
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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19/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
1-8. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztés szerinti tartalommal –
elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő
azonnal
2. SORKIKÁPOLNA
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2021. (I. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló
1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. SORKIKÁPOLNA
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
3/2015. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
4. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
20/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2.
mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyom az alábbiak
szerint:
a) Kiadási főösszege
55.250.432 Ft, melyből
aa) Működési kiadások
55.005.862 Ft
ebből:
1. személyi juttatások:
43.007.331 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó: 6.900.000 Ft
3. dologi kiadások:
5.098.531 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:
0 Ft
5. beruházások:
277.000 Ft
ab) Felhalmozási kiadások
244.570 Ft
ac) Finanszírozási kiadások
0 Ft
b) Bevételi főösszege
55.250.432 Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek
306.541 Ft
ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:306.540 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:
0 Ft
3. közhatalmi bevételek:
0 Ft
4. működési bevételek:
1 Ft
5. felhalmozási bevételek:
0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0 Ft
bb) Finanszírozási bevételek
54.943.891 Ft
ebből:
1. Előző évi maradvány igénybevétele 1.019.954 Ft
2. Központi, irányító szervi támogatás 53.923.937Ft
c) költségvetési engedélyezett létszámkeret:
9 fő, ebből
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8 fő közszolgálati tisztviselő, 1 fő munkavállaló
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. JAVASLAT
A
TEMETŐKRŐL
ÉS
A
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
SÍRHELY
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester

TEMETKEZÉSRŐL
SZÓLÓ
MEGVÁLTÁSI
DÍJAINAK

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
21/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálata és
sírhely-megváltási díjat 2021. évre nem állapít meg.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
6. DÖNTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
KAPCSOLATBAN
Előadó: Mező Gábor polgármester

ESZKÖZÖK

MÓDOSÍTÁSÁVAL

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
22/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján a hatályos települési rendezési eszközök
módosítását kezdeményezi a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából
a TURA-Terv Mérnökiroda Kft., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a Speciálterv
Építőmérnöki Kft., mint tervezők által az „M86 autóút Körmend (M80) - Szombathely6

Zanat kelet (M86) közötti tanulmánytervének és engedélyezési tervdokumentációjának
elkészítése, továbbá az építési engedély megszerzése” tervezet gyorsforgalmi út
kijelölésére, valamint ezzel összefüggésben az egyes közlekedésfejlesztési
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1.1.64 pontja alapján nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű közúthálózat fejlesztést támogatja és a
településrendezési eszközöket ennek megfelelően módosítja azzal a kitétellel, hogy a
településrendezési eszközök módosításának és a szükséges hatósági eljárások
lefolytatásának valamennyi költségét a településrendezési szerződés alapján a TURATerv Mérnökiroda Kft., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és SpeciálTerv
Építőmérnöki Kft., mint Költségviselők fizetik meg.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról
szóló 190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján – tekintettel a 3.§ban foglaltakra is – szükségessé vált a 15/2001. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
(HÉSZ) jogharmonizációs célú módosítása, melynek lényege az OTÉK 4. számú
melléklet 1. pontjának 2021. április 21. napjáig hatályos normaszövegének a HÉSZ
normaszövegének részévé tétele. Ennek megfelelő a helyi építési szabályzat a
következő, új bekezdéssel egészül ki: „Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység
után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.”
3./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt településrendezési eszközök módosítását
azzal a feltétellel végzi el, amennyiben sor kerül a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 91.§ (2)
bekezdése szerinti felülvizsgálati – és szükség szerint módosítási – kötelezettség
teljesítésére.
4./ A Képviselő-testület eltekint az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti
hatásvizsgálattól.
5./ A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos
eljárást a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés (a) és c) pontja alapján
tárgyalásos eljárás keretében bonyolítja le.
6./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban foglalt projekt megvalósítása
érdekében együttműködik NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársasággal (1134 Budapest Váci út 45.), mint célmegvalósítóval, a TURATerv Mérnökiroda Kft-vel, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel és SpeciálTerv
Építőmérnöki Kft-vel, mint Költségviselőkkel, valamint a Modulor Kft-vel (9700
Szombathely, Szent Flórián krt. 2.), mint tervezővel, amelynek keretében – az
előterjesztett formában és tartalommal – településrendezési és településtervezési
szerződést köt azzal a feltétellel, hogy a szerződéstervezet V.3. és VII.2. pontjában írt
határidőt – a képviselő-testület elé történő terjesztés időpontját - 30 napos
határidőben fogadja el.
7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6. pontban foglaltak szerinti
településrendezési és településtervezi szerződés aláírására, valamint a szükséges
nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7.
BESZÁMOLÓ
A
SZOMBATHELYI
MUNKÁJÁRÓL
Előadó: Mező Gábor polgármester

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
23/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi
Rendőrkapitányság által Sorkikápolna község közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló 2021. évi
beszámolót elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
8.

BESZÁMOLÓ SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL
Előadó: Mező Gábor polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
24/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna község
környezeti állapotáról szóló 2021. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős:
Mező Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
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9. JAVASLAT
FALUGONDNOK
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Tóth Zoltán alpolgármester

2020.

ÉVI

BESZÁMOLÓJÁNAK

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Zoltán alpolgármester részére. Jelzi,
hogy a napirend megtárgyalásában és a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Tóth Zoltán alpolgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
25/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mező Gábor
falugondnoknak a Falugondnoki Szolgálat 2020. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a falugondnokot a döntésről
értesítse.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
10. JAVASLAT FALUGONDNOKI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Tóth Zoltán alpolgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester jelzi, hogy a napirend megtárgyalásában és a döntéshozatalban
nem kíván részt venni.
Tóth Zoltán alpolgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
26/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki
Szolgálat továbbképzési tervének teljesítését elfogadja.
Felelős:
Tóth Zoltán alpolgármester
Határidő:
azonnal
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Tóth Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Mező Gábor polgármester részére.
11. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy a Sorkikápolna 45/3. hrsz-ú ingatlanra nem
érkezett ajánlat, így javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását és új pályázat
kiírását az ülésen kiosztott pályázati kiírásnak megfelelően. Kéri a képviselő-testület
döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
27/2021. (X. 12.) 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
12. JAVASLAT BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása. Az önkormányzatok részére a felsőoktatási
ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes. Az Önkormányzat a korábbi
években is részt vett a pályázati rendszerben.
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Amennyiben az idei évben is csatlakozni kíván az önkormányzat, úgy a részvételi szándékot
az aláírt csatlakozási nyilatkozat megküldésével kell jelezni. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy az előző éveknek megfelelően csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évre
szóló pályázati fordulójához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
28/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
4./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati
kiírás feltételeivel.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
6./ A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú
pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati
kiírások közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
azonnal
13.VEGYES ÜGYEK
13.1. SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
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Mező Gábor polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a Sorkikápolna 67. hrsz.,
Petőfi u. 22. 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 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
29/2021. (X. 12.) 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
13.2.

ELNYERT KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK
Előadó: Mező Gábor polgármester

Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Sorkikápolna Község
Önkormányzata „Sorkikápolna Hagyományőrző Napja” programjának hang-, fény-, illetve
színpadtechnikai megvalósítására 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a
Nemzeti Művelődési Intézettől (6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.). Elmondja továbbá, hogy
szintén a Nemzeti Művelődési Intézettől az Önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében felújításra kerülő faluház átadójának napján megrendezésre kerülő programok
szervezési költségeihez 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelynek
támogatói okirata aláírásra is került. Kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a
polgármestert a 2021. október 16-i „Sorkikápolna Hagyományőrző Napja” programjának
hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítása érdekében az eszközök bérlésére
legfeljebb bruttó 500.000 Ft értékben és a szükséges intézkedések megtételére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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30/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a 2021. október 16-i „Sorkikápolna Hagyományőrző Napja”
programjának hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítása érdekében az
eszközök bérlésére legfeljebb bruttó 500.000 Ft értékben és a szükséges intézkedések
megtételére.
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt bérleti költséget az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a Nemzeti Művelődési Intézetnél
elnyert pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert a Magyar Falu Program
keretében felújításra kerülő faluház átadójának napján megrendezésre kerülő programok
szervezésével, melyhez a képviselő-testület legfeljebb 1.000.000 Ft összeget biztosít az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a Nemzeti
Művelődési Intézetnél elnyert pályázat költségvetése terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
31/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Magyar Falu Program keretében felújításra kerülő faluház átadójának
napján megrendezésre kerülő programok szervezésével legfeljebb bruttó 1.000.000 Ft
értékben és a szükséges intézkedések megtételére.
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt költséget az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a Nemzeti Művelődési Intézetnél
elnyert pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
13.3. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
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 15,16 órakor elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők
száma 4 fő./
Tóth Zoltán alpolgármester előadja, hogy 2021. augusztus 3-i ülésén a képviselő-testület
arról döntött, hogy a falugondnok, közalkalmazott részére a II. félévi kiemelkedő munkája,
többletfeladatai elismeréseként 2021 novemberében kifizetésre kerülő bruttó 100.000 Ft
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összegű jutalmat fogadott el. Tekintettel arra, hogy 2021 májusától a nemeskoltai
falugondnok munkáját, 2021. augusztus 1. napjától pedig a sorkifaludi falugondnok
betanulását, munkáját segíti napi szinten folyamatosan, ami a saját munkavégzését
megnehezíti. A két szomszédos település új falugondnokai betanulásának és munkájuk
segítése időigényes feladat és plusz terhet jelent a falugondnoknak a koronavírus járvánnyal
kapcsolatos feladatok mellett, ezért javasolja, hogy képviselő-testület módosítsa a 11/2021.
(VIII. 3.) Képviselő-testületi határozatát és a falugondnok részére bruttó 300.000 Ft összegű
jutalmat állapítson meg, melynek fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében a személyi juttatások keret terhére biztosítsa. Kéri a képviselőtestület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
32/2021. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2021. (VIII. 3.)
képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna
Község Önkormányzatának falugondnoka részére 2021. II. félévi munkája
elismeréseként bruttó 300.000 Ft, azaz bruttó háromszázezer 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, illetve a kifizetésre 2021. november 30.
/Mező Gábor polgármester 15,20 órakor visszaérkezett az ülésterembe, a jelenlévő
képviselők száma 5 fő./
Tóth Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Mező Gábor polgármester részére.
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 15,23 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

14

