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

J EGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29-én megtartott nyilvános üléséről

11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
12/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Határozatok:
39/2020. (VI. 29.) sk-i határozat: napirend elfogadása
40/2020. (VI. 29.) sk-i határozat: 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló
41/2020. (VI. 29.) sk-i határozat: belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat
42/2020. (VI. 29.) sk-i határozat: 2019. évi mérlegek és kimutatások elfogadása
43/2020. (VI. 29.) sk-i határozat: HEP felülvizsgálata
44/2020. (VI. 29.) sk-i határozat: útfelújítási pályázat benyújtása
45/2020. (VI. 29.) sk-i határozat: szándéknyilatkozat HÉSZ módosításáról
46/2020. (VI. 29.) sk-i határozat: közlekedési táblák kihelyezése
47/2020. (VI. 29.) sk-i határozat: polgármesteri határozatok és rendeletek tudomásul vétele
1

Szám: SK/30-5/2020

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

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29-én 14,40 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

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 a napirend előtti hozzászólásában tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
az előző képviselő-testületi ülés óta három ügyben, 30.000.-Ft, azaz harmincezer forint összegben
került sor rendkívüli települési támogatás megállapítására, illetve kifizetésére. Kéri a tájékoztatás
tudomásulvételét.
A Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
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:
39/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak szerint
fogadta el:
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NAPIRENDI PONTOK:
1. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Előadó: Mező Gábor polgármester
2. Javaslat éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
3. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési
beszámolója, zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Mező Gábor polgármester
4. Javaslat Sorkikápolna község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
Előadó: Mező Gábor polgármester
5. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerint a rendelet módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
megalkotta a következő rendeletét:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló
1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2. JAVASLAT ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI
JELENTÉS ELFOGADÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Mező Gábor polgármester javasolja a kiküldött előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
40/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok
ellátására megbízott SZAHK-ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2019.”
beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.
Felelős:
Mező Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
3. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA, ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja a kiküldött előterjesztés
szerinti I. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
41/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a belső
kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, melynek tartalmát az abban foglaltak
alapján elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester javasolja a kiküldött előterjesztés szerinti II. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
42/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott
mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester javasolja az előterjesztés szerint a rendelet megalkotását.
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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
12/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Sorkikápolna Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
4. JAVASLAT SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja a kiküldött előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
43/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat Sorkikápolna
Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára” című előterjesztést
megtárgyalta és a felülvizsgálatot követően a 2018-2023. évre vonatkozó módosítással
egységes szerkezetű Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés melléklete szerinti
formában és tartalommal jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Sorkikápolna község módosítással egységes
szerkezetű Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023. az illetékes szervek részére küldje
meg.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
azonnal, illetve folyamatos
5. VEGYES ÜGYEK
5.1. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra szóló pályázati felhívás. Ahogy a
korábbi években, úgy az idei évben is lehetőség van kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítására, belterületi utak, járdák, hidak felújítására.
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Ennek megfelelően javaslom, hogy kerüljön benyújtásra pályázat az ac) pályázati alcél megvalósítása
érdekében, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Sorkikápolna 41. hrsz-ú, Sorkikápolna,
Alkotmány u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújítására. Az orvosi rendelő felújításának tervezett költsége
összesen 100%, bruttó 11.270.784 Ft, maximálisan igényelhető támogatás bruttó 10.707.245 Ft, önrész
bruttó 563.539 Ft. Az önkormányzat a saját erő összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére biztosítaná.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
44/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.
2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra szóló pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be az ac) pályázati alcél
megvalósítása érdekében, a kizárólagos tulajdonát képező Sorkikápolna 41. hrsz-ú,
természetben 9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújítására és
elrendeli a pályázati dokumentáció, illetve az ahhoz szükséges mellékletek elkészítését.
2./ A Sorkikápolna, Alkotmány u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításának tervezett
költsége:
Összesen 100%: bruttó 11.270.784 Ft
Igényelt támogatás: bruttó 10.707.245 Ft
Önrész: bruttó: 563.539 Ft
3./ A Képviselő-testület a saját erő összegét, összesen bruttó 563.539 Ft, azaz bruttó
ötszázhatvanháromezer-ötszázharminckilenc forint összeget az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló rendeletében az általános tartalék tételsor terhére biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és a jegyzőt a pályázat és a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok aláírására, valamint a pályázat kedvező elbírálása esetén a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
3./ 2020. évi költségvetési rendelet
4./ 2020. július 10.
5.2. HELYI
ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZAT
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Előadó: Mező Gábor polgármester

MÓDOSÍTÁSÁVAL

KAPCSOLATOS

Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 85/2019. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozatában szándékát fejezte ki arra vonatkozóan,
hogy kezdeményezi Sorkikápolna 0100/11., 0100/12., 0100/13., 0100/14. helyrajzi számú ingatlanok
„Hulladékkezelő, hulladékhasznosító” területfelhasználási egységbe való sorolása miatt Sorkikápolna
Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sorkikápolna község Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati
rendeletének módosítását azzal a feltétellel, hogy a településrendezési eszközök módosításának és a
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szükséges hatósági eljárások lefolytatásának valamennyi költségét a Sorok Inert Hulladékhasznosító
Kft. (9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 32.) fizeti meg. Kéri a képviselő-testületet, az ismételt állami
főépítészi eljárás miatt ismételten fejezze ki szándékát arra vonatkozóan, hogy a helyi építési
szabályzat módosításáról 2020. évben a képviselő-testület gondoskodik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
45/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2019. (VIII. 26.) Képviselőtestületi határozatát megerősítve szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy Sorkikápolna
0100/11., 0100/12., 0100/13., 0100/14. helyrajzi számú ingatlanok „Hulladékkezelő,
hulladékhasznosító” területfelhasználási egységbe való sorolása miatt Sorkikápolna Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Sorkikápolna község Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati
rendeletének módosításáról 2020. évben gondoskodik.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal
5.3. TEMETŐ PARKOLÓJÁNÁL KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK KIHELYEZÉSE
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy Sorkikápolna Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő 61. hrsz-ú ingatlanhoz, a temetőhöz érkező látogatók, hozzátartozók parkolása érdekében
szükséges lenne várakozóhely tábla kihelyezése az út mellett. Kéri a képviselő-testületet, hogy 2020.
július 1. napjától határozatlan időre rendelje el a Sorkikápolna 61. hrsz-ú ingatlanon az 1/1975 (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 110. számú ábra szerinti „várakozóhely” és „csak
temetőlátogatók részére” kiegészítő közlekedési táblák elhelyezését, a táblák helye: az Alkotmány
utca és a temetőhöz vezető 0179. hrsz-ú közút találkozásánál lévő, az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő Sorkikápolna 61. hrsz-ú ingatlanon a fogalom menetirány szerinti jobb oldalán az
úttól 5 méterre. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
46/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Sorkikápolna helyi
közútjainak fenntartója és kezelője a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2)
bekezdése alapján felülvizsgálta Sorkikápolna közúti forgalmának rendjét.
2./ A Képviselő-testület, mint Sorkikápolna helyi közútjainak fenntartója és kezelője 2020.
július 1. napjától határozatlan időre a Sorkikápolna 61. hrsz-ú ingatlanon az 1/1975 (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 110. számú ábra szerinti „várakozóhely”
és „csak temetőlátogatók részére” kiegészítő közlekedési táblák kihelyezését rendeli el. Táblák
helye: az Alkotmány utca és a temetőhöz vezető 0179. hrsz-ú közút találkozásánál lévő, az
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önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Sorkikápolna 61. hrsz-ú ingatlanon a fogalom
menetirány szerinti jobb oldalán az úttól 5 méterre.
3./ A Képviselő-testület megrendeli a 2. pontban írt táblát, amelyek költségét az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyéb szolgáltatások tételsora terhére
biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és az érintett értesítésére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve folyamatos
5.4. VESZÉLYHELYZET IDEJÉN HOZOTT
TUDOMÁSUL VÉTELE
Előadó: Mező Gábor polgármester

POLGÁRMESTERI

HATÁROZATOK

Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy 2020. március 11. napjától 2020. június 18. napjáig
veszélyhelyzetet hirdetett ki a Magyar Kormány a koronavírus világjárványra való tekintettel. A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel a fenti időszakban a
polgármester a képviselő-testület tagjainak előzetes véleményével hozta meg határozatait és döntött
rendelet módosításáról, hatályon kívül helyezéséről. Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye
tudomásul az 1-11. szám alatt hozott polgármesteri határozatokat, valamint a 9/2020. (IV. 29.) és
10/2020. (V. 28.) önkormányzati rendeletet. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
47/2020. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2020. március
11. napjától 2020. június 18. napjáig elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 1-11. szám alatt hozott
polgármesteri határozatokat, valamint a 9/2020. (IV. 29.) és 10/2020. (V. 28.) önkormányzati
rendeletet.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános képviselőtestületi ülést 15,05 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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