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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
38/2020. (VIII. 3.) sf-i határozat: napirend elfogadása
39/2020. (VIII. 3.) sf-i határozat: TOP pályázatban fedezet biztosítása
40/2020. (VIII. 3.) sf-i határozat: Vasivíz Zrt. GFT
41/2020. (VIII. 3.) sf-i határozat: falugondnoki gépjárműre pályázat benyújtása
42/2020. (VIII. 3.) sf-i határozat: falugondnoki szolgálat indítása
43/2020. (VIII. 3.) sf-i határozat: szándéknyilatkozat önkormányzati ingatlan értékesítésére

Szám: SF/35-3/2020

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

Készült:

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus 3. napján 12,00 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Erős Zoltán
Dénes Ferenc
Szabó-Pék Bernadett
Szalai Bálint

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
(4 fő)

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

(0 fő)

Erős Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a
megválasztott 5 fő képviselő közül 3 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 3 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
38/2020. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1.
Döntés a TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0007. projektazonosító számú, „Sorkifalud
község csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása” tárgyú kivitelezés kifizetésével
kapcsolatban
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Erős Zoltán polgármester
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2. Javaslat gördülő fejlesztési terv jóváhagyására és meghatalmazás adására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
3. Vegyes ügyek
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. DÖNTÉS A TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0007. PROJEKTAZONOSÍTÓ SZÁMÚ,
„SORKIFALUD
KÖZSÉG
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI
RENDSZER
FELÚJÍTÁSA” TÁRGYÚ KIVITELEZÉS KIFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Szóbeli előterjesztés./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0007. projektazonosító
számú, „Sorkifalud község csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása” tárgyú kivitelezés
kifizetése esedékessé vált, a vállalkozó átadta a munkát és kiállította a végszámlát. A nyertes
kivitelező kiválasztásakor az önkormányzat a kivitelezés fedezetét úgy biztosította, hogy a
pályázatban tartalékként megjelölt összegből 1.011.844 Ft kerül a kivitelezésre
átcsoportosításra, azonban a tartalék összegéhez mindaddig nem lehetséges kifizetést
teljesíteni, amíg a pályázattal kapcsolatos valamennyi egyéb költség kifizetésre nem kerül.
Erre tekintettel szükséges a képviselő-testületnek 1.011.844 Ft összeget biztosítania a
kivitelező számlájához az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet felújítások tételsora terhére azzal, hogy annak összege az önkormányzat kincstári
alszámlájáról a pályázat tartalék sora terhére 2020. november 30. napjáig az önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára átadásra kerül. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
39/2020. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-VSI-20160007. projektazonosító számú, „Sorkifalud község csapadékvíz-elvezetési rendszer
felújítása” tárgyú kivitelezéssel kapcsolatban hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a felújítás
tételsor terhére 1.011.844 Ft összeg átutalásra kerüljön a pályázattal kapcsolatos
kincstári alszámlára a Balázs Közmű Kft. kivitelezői számlájának kiegyenlítése végett,
azzal a feltétellel, hogy az 1.011.844 Ft átadott pénzeszköz a pályázat tartalék soráról
2020. november 30. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
átadásra kerül.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

2. JAVASLAT GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI
MEGHATALMAZÁS ADÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester

TERV

JÓVÁHAGYÁSÁRA

ÉS

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
/Szalai Bálint képviselő 12,09 órakor megérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők
száma 4 fő./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztést, kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
40/2020. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. által
elkészített 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terveket jóváhagyja és felkéri a Vasivíz
Zrt-t a gördülő fejlesztési tervek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz történő benyújtására.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal a meghatalmazás aláírására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
3. VEGYES ÜGYEK
3.1.
JAVASLAT FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT INDÍTÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a 2019. szeptember 15-i ülésén döntött a Magyar
Falu Program keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című alprogramra
pályázat benyújtásáról és falugondnoki szolgálat megindításáról. A pályázaton az
önkormányzat nem nyert támogatást, így gépjárművet sem, nem került sor a falugondnoki
szolgálat megindítására a tárgyi feltétel hiányában. Az idei évben is meghirdetésre került a
pályázati felhívás, amelynek keretében ismételten javasolja pályázati dokumentáció
benyújtását 1 db Opel Zafira típusú gépjármű benyújtására. Kéri a képviselő-testület
döntését.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
41/2020. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar
Falu Program keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című
alprogramra pályázatot nyújt be az 1 db gépjármű beszerzése érdekében.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a pályázati dokumentáció részeként dönteni
szükséges a falugondnoki szolgálat megindításáról is nyilatkozat formájában. Javasolja a
képviselő-testület részére 2021. április 1. napjával a falugondnoki szolgálat megindítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
42/2020. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy lehetőség
szerint 2021. április 1. napjától Sorkifalud község közigazgatási területén
falugondnoki szolgálatot szervez és működtet.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal
3.2.
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL
Előadó: Erős Zoltán polgármester

ÖNKORMÁNYZATI

INGATLAN

Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy Sorkifalud Község Önkormányzata 46/100,
Nemeskolta Község Önkormányzata 25/100, Sorkikápolna Község Önkormányzata 19/100 és
Gyanógeregye Község Önkormányzata 10/100 tulajdoni hányad arányú osztatlan közös
tulajdonát képező, Sorkifalud 242. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű, természetben Sorkifalud, Kossuth L. u. 87. szám alatt található, 2.459 m²
nagyságú ingatlan tekintetében 2017. áprilisában bérleti szerződés jött létre Iszak Rajmund
bérlővel. Tekintettel arra, hogy a bérlő kérésére 2020. júniusában a bérleti szerződés közös
megegyezéssel megszűntetésre került, ezért az ingatlan ismételten üresen áll, csak romlik a
felújított állaga. Az elmúlt években több alkalommal felmerült a tulajdonos önkormányzatok
részéről az ingatlan eladásának szándéka, ezért javasolja a képviselő-testületnek az ingatlan
értékesítésének szándékáról való döntés meghozatalát. Kéri a képviselő-testület döntését.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
43/2020. (VIII. 3.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy
Sorkifalud Község Önkormányzata 46/100, Nemeskolta Község Önkormányzata
25/100, Sorkikápolna Község Önkormányzata 19/100 és Gyanógeregye Község
Önkormányzata 10/100 tulajdoni hányad arányú osztatlan közös tulajdonát képező,
Sorkifalud 242. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű,
természetben Sorkifalud, Kossuth L. u. 87. szám alatt található, 2.459 m² nagyságú
ingatlanát értékesíti, amennyiben ahhoz a tulajdonostársak is hozzájárulnak.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról a
tulajdonostárs önkormányzatokat és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságot értesítse.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Erős Zoltán polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 12,21 órakor bezárta.
K. m. f.

Erős Zoltán
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

6

