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

J EGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 15-én megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
16/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról
17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának
szabályairól
18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Határozatok:
33/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: napirend elfogadása
34/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: kistelepülési tervek módosítására pályázat
35/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: 2022. évi belső ellenőrzési terv
36/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
37/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: Vasivíz Zrt. GFT módosítása
38/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: önkormányzati ingatlan értékesítési eljárásának eredménytelenné
nyilvánítása, új pályázati eljárás
39/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: ravatalozó felújítás ajánlattételi felhívása
40/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: ravatalozó felújítás bíráló bizottság megválasztása
41/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: ravatalozó felújítás tervezői szerződés jóváhagyása
42/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: ravatalozó felújítás műszaki ellenőr megbízása
43/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: sorkifaludi ingatlan értékesítése
44/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: polgári peres eljárás kezdeményezésének tudomásul vétele
45/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: szociális étkeztetés 2022. évi díja
46/2021. (XI. 15.) sk-i határozat: szociális lakásépítési, -vásárlási támogatás
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Szám: SK/168-5/2021

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

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 15-én 8,02 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Mező Gábor polgármester
Hódosi Erik képviselő
Németh Endre képviselő
Németh Krisztián képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző, jegyzőkönyvvezető
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 azzal, hogy a képviselő-testület vegye napirendjére 3. napirendi pontként a
„Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.)
önkormányzati rendeletének módosítása című előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
33/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak szerint
fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Mező Gábor polgármester
2. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás
és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 24.) szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése, új önkormányzati rendelet megalkotása
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Előadó: Mező Gábor polgármester
3. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Mező Gábor polgármester
4. Javaslat a kistelepülési településtervek elkészítésével kapcsolatban
Előadó: Mező Gábor polgármester
5. Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
6. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Mező Gábor polgármester
7. Javaslat a Vasivíz Zrt. által készített 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv módosítására
Előadó: Mező Gábor polgármester
8. Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előadó: Mező Gábor polgármester
9. Javaslat a ravatalozó felújítása ajánlattételi felhívásának elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
10. Javaslat sorkifaludi önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előadó: Mező Gábor polgármester
11. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
2022. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MEGALKOTÁSA
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 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
megalkotta a következő rendeletet:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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2. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ
ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONÁRÓL,
A
VAGYONTÁRGYAK
FELETTI
TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL, A VAGYONGAZDÁLKODÁS ÉS A
VAGYONHASZNOSÍTÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 5/2013. (IV. 24.) SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
HATÁLYON
KÍVÜL
HELYEZÉSE,
ÚJ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
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 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
megalkotta a következő rendeletet:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 21/2015. (XI. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK
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 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
megalkotta a következő rendeletet:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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4. JAVASLAT
A
KISTELEPÜLÉSI
KAPCSOLATBAN
Előadó: Mező Gábor polgármester

TELEPÜLÉSTERVEK

ELKÉSZÍTÉSÉVEL

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
34/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lechner Tudásközpont
Nonprofit Kft. által kiírt, „A kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására” című
pályázati felhívás tartalmát megismerte és arra pályázati dokumentációt nyújt be.
2./ A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a pályázat költségvetéséből vállalja a
településrendezési eszközök módosítását.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció elkészítésére,
a nyilatkozatok és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
5. JAVASLAT A 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
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 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
35/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési
feladatok ellátásával megbízott SZAHK-ÉRTELEM Bt. (9700 Szombathely, Százhold u. 27.)
által készített 2022. évi ellenőrzési tervet és kockázatelemzést – az előterjesztés szerinti
tartalommal és formában – elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse a SZAHKÉRTELEM Bt. képviselőjét.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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6. BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK
ELBÍRÁLÁSA
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 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
36/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra benyújtott pályázatot érvényesnek tekinti.
2./ A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
keretében a 2021/2022. tanév II., illetve a 2022/2023. tanév I. félévére, 10 hónapra havi 7.000,Ft/fő összegű ösztöndíjban részesíti a BURSA-2022-A-5821. pályázati azonosító számú
pályázót.
3./ A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú
támogatások előirányzata terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7. JAVASLAT A VASIVÍZ ZRT. ÁLTAL KÉSZÍTETT 2021-2035. ÉVI GÖRDÜLŐ
FEJLESZTÉSI TERV 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 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
37/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. által készített és
megküldött S010 Meggyeskovácsi szennyvíz-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési
tervének módosítását – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – megismerte, azt
elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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8. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti „B” határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
38/2021. (XI. 15.) 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 11.600.000 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
9. JAVASLAT A RAVATALOZÓ
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester

FELÚJÍTÁSA AJÁNLATTÉTELI

FELHÍVÁSÁNAK

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
39/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Beszerzési
Szabályzatának előírásai alapján a „Sorkikápolna ravatalozó felújítása” című a teljes
kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást – az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal és formában – elfogadja és az ajánlattételi felhívás alapján az
alábbi cégektől kér be árajánlatokat:
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- LANOR HOLZ BT. (9781 Egyházashollós, Ady E. utca 27., képviseli: Kántor Lajos, email: kantorlajos77@gmail.com)
- Nádasdi Horváth Építőipari Kft. (9915 Nádasd, Petőfi S. u. 75., képviseli: Horváth
Jenő ügyvezető, e-mail: horvathjency@gmail.com)
- AMW Épületgépészeti Kft. (9700 Szombathely, Vépi út 2/B., képviseli: Dankovits
Dániel ügyvezető, e-mail: dankovits.daniel@airmetal.hu).
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve a felhívás kiküldésére 2021. november 15.
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
40/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően a „Sorkikápolna ravatalozó felújítása” című a teljes kivitelezésre
vonatkozó beszerzési eljárás keretében a 3 fős Bírálóbizottság tagjának megválasztja:
- Eredits Norbert Istvánt elnöknek,
- Galambosné Szabó Nikolettát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
ügyintézőjét tagnak,
- Peicsné Horváth Andreát, Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézőjét
tagnak.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti III. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
41/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Táncsics Róbert tervezővel (9700
Szombathely, Stromfeld u. 33., e-mail: tancsics.robert@gmail.com) a Sorkikápolna ravatalozó
felújítására kötött vállalkozói szerződést jóváhagyja és a 150.000 Ft összegű tervezői díjat az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a pályázat
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
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42/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sorkikápolna ravatalozó
felújítása” című pályázat megvalósítása során a műszaki ellenőri feladatok ellátásával Eredits
Norbert (9798 Ják, Erdélyi József u. 21.) egyéni vállalkozót, műszaki ellenőrt bízza meg bruttó
150.000 Ft megbízási díjért, melynek fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletében a pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
10. JAVASLAT SORKIFALUDI ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti I/B. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
43/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyanógeregye Község
Önkormányzata 10/100 tulajdoni hányadú, Nemeskolta Község Önkormányzata 25/100
tulajdoni hányadú, Sorkifalud Község Önkormányzata 46/100 tulajdoni hányadú, valamint
Sorkikápolna Község Önkormányzata 19/100 tulajdoni hányadú osztatlan közös tulajdonát
képező, Sorkifalud 242. hrsz-ú, természetben Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 81. szám alatti,
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan szolgálati jellegét megszűnteti.
2./ A Képviselő-testület az ingatlant nyílt pályázat keretében legalább 11.600.000 Ft forgalmi
értéken, adásvétel címén értékesíti és az értékesítésre pályázati felhívást ír ki az előterjesztés
szerinti formában és tartalommal, melyet az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján
kifüggeszti legalább 20 napra.
3./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
44/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyanógeregye Község
Önkormányzata 10/100 tulajdoni hányadú, Nemeskolta Község Önkormányzata 25/100
tulajdoni hányadú, Sorkifalud Község Önkormányzata 46/100 tulajdoni hányadú, valamint
Sorkikápolna Község Önkormányzata 19/100 tulajdoni hányadú osztatlan közös tulajdonát
képező, Sorkifalud 242. hrsz-ú, természetben Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 81. szám alatti,
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kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlannal kapcsolatban a Vas Megyei
Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jogára való hivatkozását megismerte és tudomásul veszi,
hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jogának érvényesítésével kapcsolatos
megegyezés hiányában polgári peres eljárás igénybevételére kerülhet sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11. VEGYES ÜGYEK
11.1. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester előadja, hogy az ATROPLUSZ Kft. 2021. november 2. napján megküldött
levele szerint 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig a szociális ebéd díja emelkedni fog
bruttó 1.055 Ft összegre, amely már tartalmazza a norma és a rezsi díját is. Figyelembe véve az
ATROPLUSZ Kft. ajánlatát és az állami támogatás összegét bruttó 755 Ft összegben javasolja a
szociális étkeztetés díját megállapítani. Az ATROPLUSZ Kft. tájékoztató levele az ülésen kiosztásra
került. Elmondja továbbá, hogy a szociális étkeztetésért fizetendő díjat, mivel az önkormányzat ezt a
feladatot a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társuláson keresztül látja el, így Táplánszentkereszt
Község Önkormányzatának kell önkormányzati rendeletben szabályoznia. Kéri a képviselő-testület
döntését a szociális étkeztetés díjával kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
45/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri és egyben felhatalmazza
Táplánszentkereszt Község Önkormányzatát, hogy – a Táplánszentkereszti Mikrotérségi
Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak szerint – 2022. január 1. napjától Gyanógeregye
település lakosainak a szociális étkeztetés díját – figyelembe véve az ATROPLUSZ Kft.
árajánlatát – bruttó 755 Ft/fő/étkezés díjban állapítsa meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11.2.

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS
Előadó: Mező Gábor polgármester

Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a Sorkikápolna 42. hrsz., Alkotmány
u. 3. 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.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
46/2021. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkikápolna 42. hrsz.,
Alkotmány u. 3. 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
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános képviselőtestületi ülést 9,25 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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