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

J EGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 21-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
48/2020. (VII. 21.) sk-i határozat: napirend elfogadása
49/2020. (VII. 21.) sk-i határozat: kamerarendszer nyertes árajánlatának kiválasztása
50/2020. (VII. 21.) sk-i határozat: Vasivíz Zrt. vízvezetési szolgalmi jog
51/2020. (VII. 21.) sk-i határozat: harangtorony lefestése
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Szám: SK/30-6/2020

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

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 21-én 14,30 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
Hódosi Erik képviselő
Németh Endre 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:
48/2020. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak szerint
fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat az EFOP-1.5.2-16-2017-00019. azonosító számú projekt keretében megvalósuló
eszközbeszerzés árajánlatának elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
2. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT AZ EFOP-1.5.2-16-2017-00019. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ ESZKÖZBESZERZÉS ÁRAJÁNLATÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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:
49/2020. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00019.
azonosító számú, „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése
Vas és Veszprém megyében” című projekt keretében megvalósuló kamerarendszer kiépítésére
vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek minősíti.
2./ A Képviselő-testület elfogadja a Castrum Sec Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út 92/B,
képviseli: Czitkovics László ügyvezető) által az 1. pontban írt kamerarendszer kiépítésére
adott bruttó 2.100.000 Ft összegű árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének a
Castrum Sec 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 a kamerarendszer kiépítését
megrendelje és a szükséges intézkedések megtegye.
4./ A Képviselő-testület a kamerarendszer kiépítésének fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az EFOP-1.5.2-16-2017-00019. azonosító
számú, „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” című projekt terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2. VEGYES ÜGYEK
2.1. VASIVÍZ ZRT. SZOLGALMI JOG BEJEGYZÉS
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester előadja, hogy a Vasivíz Zrt. az ülésen kiosztott kérelemmel kereste meg az
önkormányzatot. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6.§ (2) bekezdése szerint:
„ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott
vízvezetési szolgalmi jog az ellátásért felelőt illeti meg azzal, hogy az abból származó jogok
gyakorlása a víziközmű-szolgáltatót megilleti.
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A hivatkozott törvény 80.§-a alapján 2020. december 31. napjáig lehetőség van az idegen ingatlanokon
lévő évnél régebbi víz- és szennyvízvezetékek ez ideig be nem jegyzett víz- és szennyvízvezetési
szolgalmi jogának az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása és kártalanítása nélkül, az
ellátásért felelős önkormányzat nevére és a vízügyi hatóság által történő földhivatali ingatlannyilvántartási bejegyeztetésre. A kérelem és az előadottak alapján a 10 évnél régebbi idegen
ingatlanon megépült és üzembe helyezett víziközmű tekintetében, a bejegyzésre nem került
vezetékek utólagos szolgalmi jog bejegyzése érdekében az alábbiakat szükséges végrehajtani a
kérelemben szereplő 8 db sorkikápolnai hrsz-ú ingatlan tekintetében: A szolgalmi jogi munkarészek
elkészíttetése az arra jogosult geodéziai céggel vagy vállalkozással az önkormányzat megbízásából. A
vízügyi hatóság részére kérelem készítése és tulajdoni lapok lekérése. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy adjon felhatalmazást a polgármester részére az érintett ingatlanok tekintetében a
vízvezetési szolgalmi jogi munkarészek vázrajzok elkészíttetésére, megrendelésére és az illetékes
hatóságok részére kérelem benyújtására, az eljárási illetékek lerovására. Elmondja, hogy 2018. évben a
képviselő-testület már tárgyalta az ügyet és fedezetet is biztosított 2018. évben a munkarészek
megrendelésére és az eljárás lefolytatására. Javasolja, hogy a képviselő-testület az eljárás
lefolytatásához szükséges költségeket az önkormányzat a 2020. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére biztosítsa legfeljebb 250.000 Ft összeg
erejéig. Kéri, hogy hatalmazza fel a képviselő-testület a szolgalmi jogok bejegyeztetésével kapcsolatos
egyeztetések lefolytatására, földmérő megbízására is. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
50/2020. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elhatározza a
Sorkikápolna 04/59., 04/33., 04/34., 04/35., 04/36., 04/37. és 04/38. hrsz-ú ingatlanok tekintetében
a vízvezetési szolgalmi jogi munkarészek, vázrajzok elkészíttetését és vállalja a vízügyi, illetve
ingatlanügyi hatósági eljárások kezdeményezését.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban írt vázrajzok
megrendelésére és a szükséges hatósági eljárások megindítására, a szükséges intézkedések
megtételére.
3./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt vázrajzok és eljárási költségek fedezetét legfeljebb
250.000 Ft összeg erejéig az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati
rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.2. HARANGTORONY FELÚJÍTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester előadja, hogy a település lakói a Sorkikápolna, Dózsa utcai, 32. hrsz-ú
harangtorony lefestésére, karbantartására pénzgyűjtésbe kezdtek. Össze is gyűlt a festékanyag ára, de
szükséges az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása is az építmény felújítása tekintetében.
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egyeztetett egyházi építmények felújítására,
engedélyeztetésére szakosodott tervezővel az építmény lefestése előtt, aki elmondta, hogy nem
szükséges a felújításához hatósági engedély. Kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a
harangtorony felújításához és az építmény lefestése előtt alapozó festékanyag beszerzéséhez
biztosítson az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános
tartaléka terhére 20.000 Ft összegű fedezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
51/2020. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Sorkikápolna,
Dózsa utcai, 32. hrsz-ú harangtorony lefestését azzal, hogy az alapozó festékanyag
beszerzéséhez az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
általános tartaléka terhére 20.000 Ft összegű fedezetet biztosít.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános képviselőtestületi ülést 14,45 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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