Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.
Tel: 556-038

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 8-án megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról
19/2020. (XI. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól
20/2020. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
40/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: napirend elfogadása
41/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: szociális étkeztetés 2022. évi díja
42/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: kistelepülési tervek módosítására pályázat
43/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: 2022. évi belső ellenőrzési terv
44/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: KÖH 2022. évi belső ellenőrzési terve
45/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: Óvodai Társulás 2021. évi beszámolója
46/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
47/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: Vasivíz Zrt. GFT módosítása
48/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: önkormányzati ingatlan értékesítése
49/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: polgári peres eljárás kezdeményezésének tudomásul vétele
50/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: önkormányzati dolgozók jutalmazása
51/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: közlekedési táblák megrendelése
52/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: közlekedési táblák kihelyezése
53/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: Tűzoltó Egyesületnek tulajdonosi hozzájárulás
54/2021. (XI. 8.) sf-i határozat: karácsonyi csomagok gyerekeknek

Szám: SF/279-4/2021

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

Készült:

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 8. napján 17,37 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.

Jelen vannak:

Erős Zoltán
Dénes Ferenc
Baranyai Ádám
Szalai Bálint

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
(4 fő)

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

(0 fő)

Erős Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, 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
Erős Zoltán 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:
40/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Erős Zoltán polgármester
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2. Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2013.
(V. 22.) szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Erős Zoltán polgármester
3. Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti
ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Erős Zoltán polgármester
4. Javaslat a kistelepülési településtervek elkészítésével kapcsolatban
Előadó: Erős Zoltán polgármester
5. Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
6. Beszámoló Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2021. évi munkájáról
Előadó: Erős Zoltán polgármester
7. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Erős Zoltán polgármester
8. Javaslat a Vasivíz Zrt. által készített 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv
módosítására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
9. Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előadó: Erős Zoltán polgármester
10. Vegyes ügyek
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A 2022. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MEGALKOTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
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Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2. SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI
TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/2013. (V. 22.) SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE, ÚJ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 11/2021. (VI. 14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
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Erős Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
41/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri és egyben
felhatalmazza Táplánszentkereszt Község Önkormányzatát, hogy
–
a
Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak
szerint – 2022. január 1. napjától Sorkifalud település lakosainak a szociális étkeztetés
díját – figyelembe véve az ATROPLUSZ Kft. árajánlatát – bruttó 755 Ft/fő/étkezés
díjban állapítsa meg.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
4. JAVASLAT A KISTELEPÜLÉSI TELEPÜLÉSTERVEK ELKÉSZÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán 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:
42/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud 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
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5. JAVASLAT A 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán 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:
43/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzata 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 és felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a SZAHK-ÉRTELEM Bt. képviselőjét értesítse.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési feladatok
megszervezéséről polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által
gondoskodjon.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
azonnal
Erős Zoltán 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. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi belső ellenőrzési
feladatok ellátásával megbízott SZAHK-ÉRTELEM Bt. (9700 Szombathely, Százhold
u. 27.) által készített a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi ellenőrzési
tervét és kockázatelemzését – az előterjesztés szerinti tartalommal és formában –
elfogadja és felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a SZAHK-ÉRTELEM Bt. képviselőjét
értesítse.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési feladatok
megszervezéséről polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által
gondoskodjon.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
azonnal
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6. BESZÁMOLÓ SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE
KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI
TANÁCSÁNAK 2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
45/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkifalud, Nemeskolta és
Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának
2021. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7. BURSA
HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA
PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester

BENYÚJTOTT

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
46/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud 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 5.000,- Ft/fő összegű ösztöndíjban részesíti a BURSA-2022-A-5934,
BURSA-2022-A-8591 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.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

8. JAVASLAT A VASIVÍZ ZRT. ÁLTAL KÉSZÍTETT 2021-2035. ÉVI GÖRDÜLŐ
FEJLESZTÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
47/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud 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
9. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán 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:
48/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud 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.
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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
Erős Zoltán 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:
49/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud 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, 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
10. VEGYES ÜGYEK
10.1. ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK JUTALMAZÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a 2021. évben végzett
munkájuk elismeréseképpen a 3 fő önkormányzati dolgozó, Csorba Ferencné
klubkönyvtáros és Pajorné Nagy Klaudia védőnő részére a 2021. évi munkájuk
elismeréseként nettó 100.000 – 100.000 Ft összegű készpénz jutalmat, míg Németh Máté
Csaba falugondnok részére a 2021. évi munkája elismeréseként nettó 50.000 Ft összegű
készpénz jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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50/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 3 fő
dolgozója, Csorba Ferencné klubkönyvtáros és Pajorné Nagy Klaudia védőnő részére
2021. évi munkájuk elismeréseként nettó 100.000 - 100.000,- Ft összegű jutalmat, míg
Németh Máté Csaba falugondnok részére a 2021. évi munkája elismeréseként nettó
50.000 Ft összegű készpénz jutalmat állapít meg, amelynek fedezetét az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános
tartaléka terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
10.2. KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK MEGRENDELÉSE ÉS KIHELYEZÉSE
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a 9774 Sorkifalud, Sur vezér utca 177. hrsz-ú és
Petőfi Sándor utca 28/1. hrsz-ú ingatlan, szilárd burkolatú közutak felújítása megtörtént.
Javasolja, hogy a felújított útburkolatok védelme érdekében, mint helyi közutakra 3,5 tonna
súlykorlátozó táblák, valamint sebességkorlátozó és elsőbbségadás kötelező táblák kerüljön
kihelyezésre és megrendelésre. Elmondja, hogy a táblákra és a lehelyezés betonozására,
táblafelszerelésre az ÚT-PIKTOR Kft-től kért árajánlat szerint nettó 290.000 Ft + Áfa összeg
szükséges, melyet javasol, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére biztosítson.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
51/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÚT-PIKTOR Kft.
(9700 Szombathely, Bányász u. 27.) által közúti táblák beszerzésére és elhelyezésére
adott nettó 290.000 Ft + Áfa összegű árajánlatot elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a közlekedési táblák megrendelésére.
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt költséget az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Erős Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek az 1/1975 (II.5) KPM-BM együttes
rendelet (továbbiakban: KRESZ) 30. számú ábra szerinti 30 km/h sebességkorlátozó, a
KRESZ 44. számú ábra szerinti 3,5 t súlykorlátozó tábla, a KRESZ 9. számú ábra szerinti
elsőbbségadás kötelező tábla, illetve kiegészítő tábla kihelyezését a következők szerint: a
Dózsa György utcáról a Vasút utcára ráhajtó fogalom menetirány szerinti jobb oldalán az
útkereszteződéstől 5 méterre, a Dózsa György utcáról a Petőfi Sándor utcára ráhajtó fogalom
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menetirány szerinti jobb oldalán az útkereszteződéstől 5 méterre, a Sur vezér utcáról a Vasút
utcára ráhajtó fogalom menetirány szerinti jobb oldalán az útkereszteződéstől 5 méterre, a
Sur vezér utcáról a Petőfi Sándor utcára ráhajtó fogalom menetirány szerinti jobb oldalán az
útkereszteződéstől 5 méterre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
52/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Sorkifalud helyi
közútjainak fenntartója és kezelője a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
34.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta Sorkifalud közúti forgalmának rendjét.
2./ A Képviselő-testület, mint Sorkifalud helyi közútjainak fenntartója és kezelője az
alábbiak szerint közúti táblák kihelyezését rendeli el 2021. december 1. napjától:
a) Sorkifalud 77. hrsz-ú ingatlanon az 1/1975 (II.5) KPM-BM együttes rendelet
(továbbiakban: KRESZ) 30. számú ábra szerinti 30 km/h sebességkorlátozó és a
KRESZ 44. számú ábra szerinti 3,5 t súlykorlátozó tábla kerül elhelyezésre. Táblák
helye: a Vasút utcáról a Dózsa György utcára ráhajtó fogalom menetirány szerinti
jobb oldalán az útkereszteződéstől 5 méterre.
b) a) Sorkifalud 117. hrsz-ú ingatlanon az 1/1975 (II.5) KPM-BM együttes rendelet
(továbbiakban: KRESZ) 30. számú ábra szerinti 30 km/h sebességkorlátozó és a
KRESZ 44. számú ábra szerinti 3,5 t súlykorlátozó tábla kerül elhelyezésre. Táblák
helye: a Vasút utcáról a Sur vezér utcára ráhajtó fogalom menetirány szerinti jobb
oldalán az útkereszteződéstől 5 méterre.
c) a) Sorkifalud 77. hrsz-ú ingatlanon az 1/1975 (II.5) KPM-BM együttes rendelet
(továbbiakban: KRESZ) 30. számú ábra szerinti 30 km/h sebességkorlátozó és a
KRESZ 44. számú ábra szerinti 3,5 t súlykorlátozó tábla kerül elhelyezésre. Táblák
helye: a Petőfi Sándor utcáról a Dózsa György utcára ráhajtó fogalom menetirány
szerinti jobb oldalán az útkereszteződéstől 5 méterre.
d) Sorkifalud 117. hrsz-ú ingatlanon az 1/1975 (II.5) KPM-BM együttes rendelet
(továbbiakban: KRESZ) 30. számú ábra szerinti 30 km/h sebességkorlátozó és a
KRESZ 44. számú ábra szerinti 3,5 t súlykorlátozó tábla kerül elhelyezésre. Táblák
helye: a Petőfi Sándor utcáról a Sur vezér utcára ráhajtó fogalom menetirány szerinti
jobb oldalán az útkereszteződéstől 5 méterre.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve folyamatos
10.3. SORKIFALUD ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLETE
ÁLTAL
BENYÚJTANDÓ
PÁLYÁZATHOZ
TULAJDONOSI
HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
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Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a Sorkifalud-Gyanógeregye Községek Önkéntes
Tűzoltó Egyesület pályázni kívánt a Sorkifalud Község Önkormányzata tulajdonában lévő,
az ingatlan nyilvántartásban Sorkifalud 27/2. hrsz.-ú kivett beépítetlen területtel
kapcsolatban a TESCO-GLOBAL Zrt. (a továbbiakban: Támogató) által kiírt „Ön választ, mi
segítünk” című pályázatra „Sorkifaludi önkéntes tűzoltók a gyermekekért - a sorkifaludi
játszótér felújítása” címen. A pályázati dokumentációhoz csatolni kell az önkormányzat
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát is arról, az Önkormányzat hozzájárul, hogy az
Egyesület az ingatlan fejlesztése tekintetében pályázatot nyújtson be és nyertes pályázat
esetén a tervezett felújítási beruházás megvalósuljon és a pályázati program megvalósítását
követő 3 évig fennmaradjon. A pályázat benyújtási határideje 2021. november 19. így kéri a
képviselő-testület hozzájárulását a tulajdonosi hozzájárulás megadásához.
Baranyai Ádám képviselő bejelenti személyes érintettségét és jelzi, hogy a SorkifaludGyanógeregye Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként a döntéshozatalban nem
kíván részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
53/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Sorkifalud-Gyanógeregye Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesület a
Sorkifalud Község Önkormányzata tulajdonában lévő, az ingatlan nyilvántartásban
Sorkifalud 27/2. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban a TESCO-GLOBAL Zrt. által kiírt
„Ön választ, mi segítünk” című pályázatra „Sorkifaludi önkéntes tűzoltók a
gyermekekért - a sorkifaludi játszótér felújítása” címen pályázati dokumentációt
nyújtson be és nyertes pályázat esetén a tervezett felújítási beruházás megvalósuljon
és a pályázati program megvalósítását követő 3 évig fennmaradjon.
2. / A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Erős Zoltán polgármester
Határidő:
azonnal
10.4. KARÁCSONYI CSOMAGOK GYEREKEKNEK
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idei
évben is adjanak át a sorkifaludi gyermekeknek karácsonyi ajándékcsomagot. Az
ajándékcsomagok megvételéhez és a szokásos karácsonyi ünnepség megszervezéséhez kéri a
képviselő-testülettől fedezet biztosítását 250.000 Ft összeg erejéig az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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54/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2021
decemberében tartandó karácsonyi ünnepség megrendezéséhez, karácsonyi
csomagok beszerzéséhez bruttó 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeget
biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben
az általános tartalék terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Erős Zoltán polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 18,04 órakor bezárta.
K. m. f.

Erős Zoltán
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

Készítette:

Szücs Ildikó
jegyzőkönyvvezető s.k.
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