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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március 11-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Rendeletek:
5/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről
6/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
7/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2016.
(XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet a közművelődési feladatokról szóló 5/2015. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
30/2020. (III. 11.) sk-i határozat: napirend elfogadása
31/2020. (III. 11.) sk-i határozat: KÖH 2020. évi költségvetésének módosítása
32/2020. (III. 11.) sk-i határozat: Befektetési Szabályzat elfogadása
33/2020. (III. 11.) sk-i határozat: Képviselő-testületi határozat módosítása
34/2020. (III. 11.) sk-i határozat: Könyvtáros rádiótelefon-használat keretösszegének
megállapítása
35/2020. (III. 11.) sk-i határozat: Polgármester rádiótelefon-használat keretösszegének
megállapítása
36/2020. (III. 11.) sk-i határozat: EFOP pályázat keretében anyagbeszerzés
37/2020. (III. 11.) sk-i határozat: Döntés háziorvosi rendelési idővel kapcsolatban
38/2020. (III. 11.) sk-i határozat: Vasivíz Zrt. térítésmentes vagyonátadás

Szám: SK/30-4/2020

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március 11. napján 8,08 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

(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző

(1 fő)

Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Mező Gábor polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelent képviselőket, valamint a
tanácskozási joggal jelenlévőket. 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:
30/2020. (III. 11.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Mező Gábor polgármester
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2. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Mező Gábor polgármester
3. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2016. (XI. 23.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mező Gábor polgármester
4. Sorkikápolna
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
közművelődési feladatokról szóló 5/2015. (III. 27.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: Mező Gábor polgármester
5. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
költségvetésének módosítására
Előadó: Mező Gábor polgármester
6. Javaslat Befektetési Szabályzat elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
7. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT A HÁZASSÁGKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉNEK HIVATALI HELYISÉGEN
KÍVÜLI, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK
SZABÁLYAIRÓL,
VALAMINT
AZ
AZOKÉRT
FIZETENDŐ DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MEGALKOTÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a rendelet
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
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Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN
FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐKET MEGILLETŐ SZOCIÁLIS,
JÓLÉTI, KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSOKRÓL, VALAMINT
SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a rendelet
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete
a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI
FORMÁK HELYI SZABÁLYAIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 17/2016. (XI. 23.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a rendelet
elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
17/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
4. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A
KÖZMŰVELŐDÉSI
FELADATOKRÓL
SZÓLÓ
5/2015.
(III.
27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a rendelet
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete
a közművelődési feladatokról szóló
5/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
/Tóth Zoltán alpolgármester 8,14 órakor megérkezett az ülésterembe, a jelenlévő
képviselők száma 5 fő./
5. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
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Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
31/2020. (III. 11.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2.
mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszege
54.992.917 Ft, melyből
aa) Működési kiadások
54.992.917 Ft
ebből:
1. személyi juttatások:
35.776.400 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó: 6.373.517 Ft
3. dologi kiadások:
9.343.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:
0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások: 3.500.000 Ft
ab) Felhalmozási kiadások
0 Ft
ac) Finanszírozási kiadások
0 Ft
b) Bevételi főösszege
54.992.917 Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek
0 Ft
ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül: 0 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
3. közhatalmi bevételek:
0 Ft
4. működési bevételek:
0 Ft
5. felhalmozási bevételek:
0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök:
0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
bb) Finanszírozási bevételek
54.992.917 Ft
ebből:
1. Előző évi maradvány igénybevétele
0 Ft
2. Központi, irányító szervi támogatás 54.992.917 Ft
c) költségvetési engedélyezett létszámkeret: 8 fő, ebből
8 fő közszolgálati tisztviselő
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
azonnal
6. JAVASLAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
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Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
32/2020. (III. 11.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. §-a, és a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerinti felhatalmazás alapján a Sorkikápolna Község Önkormányzatának Befektetési
Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, változtatás nélkül
jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. pontban írt Befektetési
Szabályzat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7. VEGYES ÜGYEK
7.1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy a 2020. január 27-i ülésen téves összegben került
elfogadásra a Sorkifalud, Nemeskolta, Gyanógeregye és Sorkikápolna Községek Védőnői
Szolgálata 2020. évi költségvetése. Az előterjesztés szerint a Védőnői Szolgálat 2020. évi
költségvetése 6.070.000 Ft bevételi és kiadási főösszeg, melyhez Sorkikápolna Község
Önkormányzatának 162.671 Ft összegű pénzeszközt kell átadnia Sorkifalud Község
Önkormányzata fenntartó részére. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a helyes
összeg került tervezésre, így annak módosítása nem szükséges, csak a Védőnői Szolgálat
2020. évi költségvetéséről szóló határozatot szükséges módosítani. Kéri a képviselő-testületet
a határozat módosítására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
33/2020. (III. 11.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2020. (I. 27.)
Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Sorkifalud, Nemeskolta, Gyanógeregye és Sorkikápolna Községek Védőnői
Szolgálatának 2020. évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszegét
6.070.000,- Ft-ban határozza meg.
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2./ A Képviselő-testület a 2020. évben fizetendő, ellátottak arányában történő
hozzájárulás összegét Sorkikápolna Község Önkormányzata tekintetében 162.671 Ft
összegben határozza meg, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az
egyéb működési célú kiadások terhére biztosítja.”
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.2.
A
POLGÁRMESTER
ÉS
HASZNÁLATA
Előadó: Mező Gábor polgármester

A

KÖNYVTÁROS

RÁDIÓTELEFON

Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy szükséges a rádiótelefon keretösszegek
képviselő-testület által történő jóváhagyása, így a könyvtáros rádiótelefon keretösszegének
megállapítása 2020. január 1. napjától. Javasolja, hogy a könyvtáros rádiótelefon
keretösszegét 3.500,- Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
34/2020. (III. 11.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától
a könyvtáros rádiótelefon használatának havi keretösszegét 3.500 Ft-ban határozza
meg.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester átadja a szót Tóth Zoltán alpolgármesternek.
személyes érintettségét, és jelzi, hogy nem kíván részt venni a döntéshozatalban.

Bejelenti

Tóth Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a polgármester rádiótelefon keretösszegének
megállapítása 2020. január 1. napjától 10.000,- Ft-ban kerüljön megállapításra. Kéri a
képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
35/2020. (III. 11.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától
a polgármester rádiótelefon használatának havi keretösszegét 10.000 Ft-ban határozza
meg.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Tóth Zoltán alpolgármester átadja az ülés vezetését Mező Gábor polgármester részére.
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7.3. AZ EFOP-1.5.2-16-2017-00019. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ ANYAGBESZERZÉS ÁRAJÁNLATÁNAK ELFOGADÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy az anyagbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi
felhívás 2020. február 27. napi benyújtási határidővel az IT-Global Business Kft. (9921 Vasalja
Deák Ferenc u. 1.), az Elektro Holding Kft. (9700 Szombathely, Zanati út 4.) és a Neuflex Kft.
(9700 Szombathely, Zanati út 4.) részére került kiküldésre. Mind a három ajánlattevő
határidőben benyújtotta árajánlatát, a legalacsonyabb összegű árajánlatot az IT-Global
Business Kft. adta. Javasolja az I. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a képviselőtestület nyertes ajánlattevőnek az IT-Global Business Kft-t válassza meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
36/2020. (III. 11.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a EFOP-1.5.2-16-201700019. azonosító számú, „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán
közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém megyében” című projekt keretében
megvalósuló anyagbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek
minősíti.
2./ A Képviselő-testület elfogadja az IT-Global Business Kft. (9921 Vasalja Deák
Ferenc u. 1.) által az 1. pontban írt anyagbeszerzésre adott bruttó 400.590,- Ft összegű
árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének az IT-Global Business Kft-t
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban meghatározott feltételek alapján adta meg árajánlatát és az a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az anyagok beszerzését
megrendelje és a szükséges intézkedések megtegye.
4./ A Képviselő-testület a szolgáltatás fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az üzemeltetési anyagok
beszerzése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.4. DÖNTÉS A HÁZIORVOS RENDELÉSI IDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy megérkezett a háziorvos válaszlevele az
önkormányzat második levelét követően, amely válaszlevél a képviselő-testületi ülésen
kiosztásra kerül.
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A háziorvos módosítani szeretné a rendelési időt 2020. május 1. napjával, amely módosítási
javaslat nem egyezik meg az önkormányzat korábbi elképzeléseivel. Továbbra is javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a korábbi kezdeményezés alapján kedden 14.30-16.30 óra közötti,
illetve csütörtök 8.30-10.30 óra közötti rendelési időt határozza meg a képviselő-testület a
háziorvos részére.
Németh Endre képviselő legalább az egyik időpont a lakosoknak elérhető, vagy délelőtt
vagy délután a munkahelyi elfoglaltságuk mellett fel tudják keresni a háziorvost.
Mező Gábor polgármester előadja, hogy a háziorvos a javaslata alapján hetente egyszer
rendelne Sorkikápolnán, a javaslata szerint a csütörtöki rendelés kiesne. A háziorvos
javaslata alapján a sorokpolányi rendeléssel is probléma merülne fel, ott elmaradna a
rendelés a keddi napon. A háziorvosi rendelési idő a háziorvosi feladatellátási szerződés
része, annak meghatározása nem történhet egyoldalúan csak a háziorvos részéről, ahhoz
szükség van a képviselő-testület jóváhagyásához is. Kéri a képviselő-testületet, a háziorvost
tájékoztassák levélben arról, hogy a háziorvos által javasolt rendelési időt elfogadni nem
tudja, így a feladatellátási megállapodást módosítani nem áll módjában. Kérje a képviselőtestület, hogy a háziorvos járuljon hozzá a feladatellátási megállapodás oly módon történő
módosításához, hogy a rendelési idő kedden 14.30-16.30 óra közötti, illetve csütörtök 8.3010.30 óra közötti időpontban kerüljön meghatározásra. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
37/2020. (III. 11.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem járul hozzá dr. Kiss
Gabriella háziorvos által javasolt rendelési idő módosításához, így a feladatellátási
szerződésben foglalt rendelési idő háziorvos által tett módosítási javaslatnak
megfelelő változtatásához.
2./ A Képviselő-testület dr. Kiss Gabriella háziorvosnál kezdeményezi a
feladatellátási megállapodás oly módon történő módosítását, hogy a rendelési idő
kedden 14.30-16.30 óra közötti, illetve csütörtök 8.30-10.30 óra közötti időpontban
kerüljön meghatározásra.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a háziorvost
tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.5. VASIVÍZ ZRT. TÉRÍTÉSMENTES VAGYONÁTADÁS
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester előadja, hogy a Vasivíz Zrt. megkeresést küldött az
önkormányzathoz térítésmentes vagyonátadással kapcsolatban. Javasolja a képviselőtestületnek az ülésen ismertetett megállapodások elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
38/2020. (III. 11.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt-vel
(9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) kötendő térítésmentes víziközmű-vagyon
átadásáról szóló megállapodásokat az előterjesztett formában és tartalommal
megtárgyalta és azokat jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes víziközművagyon átadásáról szóló megállapodások aláírására.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
értesítse.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,36 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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