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KIVONAT 

A képviselő-testület 2022. december 1-jei nyílt üléséről  
 
 
 
 
67/2022. (XII. 1.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a 
sportpálya kapubejáró, illetve a Hársasalja út Fő úti útcsatlakozása rekonstrukciójára a 
VÍZÉPTEK B.t.-vel (székhelye: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.; adószáma: 26853781-
2-18) 617.960 forint + ÁFA vállalkozói díjjal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
68/2022. (XII. 1.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a 
ravatalozó szennyvíz-elvezetésének kiépítésére a VÍZÉPTEK B.t.-vel (székhelye: 9700 
Szombathely, Wesselényi u. 8.; adószáma: 26853781-2-18) 903.000 forint + ÁFA vállalkozói 
díjjal. 
A Képviselő-testület a fejlesztés fedezetét a környezetvédelmi alap terhére biztosítja a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2) bekezdése alapján. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
69/2022. (XII. 1.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a MFP-
OJKJF/2021. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése pályázati felhívás 
keretében támogatott projekt megvalósítása keretében ütéscsillapító felület kialakítására és 
kerítés építésére a VÍZÉPTEK B.t.-vel (székhelye: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.; 
adószáma: 26853781-2-18) 995.040 forint + ÁFA vállalkozói díjjal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
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70/2022. (XII. 1.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi belső 
ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a belső ellenőrt értesítse. 
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: dr. Markó László jegyző 
71/2022. (XII. 1.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 2/2016. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet alapján a Csörötneki Ifjúsági Kulturális Egyesület (székhelye: 9962 
Csörötnek, Vasúti u. 7.; nyilvántartási száma: 18-02-0000023) részére 300.000 forint 
működési támogatást állapít meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a kedvezményezettet értesítse, 
és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Határidő: 2022. december 20. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
72/2022. (XII. 1.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. kezdeményezi a várakozni tilos jelzőtábla kihelyezését 
 a 7453 Őriszentpéter-Rönök ök. útnak a Csörötnek belterület 335/2 hrsz.-ú ingatlanon 

(Fő út) lévő 15+65m és 15+144m közötti szelvényén, az Erdő út útkereszteződésétől a 
körforgalomig tartó szakaszán, mindkét forgalmi irányba; 

 a 7453 Őriszentpéter-Rönök ök. útnak a Csörötnek belterület 335/2 hrsz.-ú ingatlanon 
(Fő út) lévő 14+215m és 14+340m közötti szelvényén, a Fő út 61-49. szám közötti 
szakaszán, mindkét forgalmi irányba; 

 a 7461 Rátót-Rábagyarmat-Csörötnek ök. útnak a Csörötnek belterület 303/1 hrsz.-ú 
ingatlanon (Faluréti út) lévő 6+840m és 6+906m közötti szelvényén, a Faluréti út 1-5. 
szám közötti szakaszán, mindkét forgalmi irányba; 

2. várakozni tilos jelzőtáblát helyez ki 
 a Csörötnek belterület 91 hrsz.-ú helyi közút (Temető út) 0+50m-ig tartó szakaszán, 

mindkét forgalmi irányba; 
 a Csörötnek belterület 531 hrsz.-ú helyi közút (Petőfi Sándor út) 0+150m és 0+200m 

közötti szelvényén, a Csörötnek 11-15. és 2-6. szám közötti szakaszán, mindkét 
forgalmi irányba. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott esetekben 
kezdeményezze a közúti jelzőtáblák elhelyezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél, valamint 
intézkedjen a 2. pont szerinti jelzőtáblák kihelyezéséről az önkormányzat kezelésében lévő 
helyi közutakon. 
 
Határidő: 2023. január 31. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
73/2022. (XII. 1.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a folyamatban lévő pályázati 
fejlesztések önrészének és a megnövekedett költségek fedezetének biztosításához az 
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Önkormányzat tulajdonában lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11747020-40032089 
értékpapír számlaszámú, 1.440.942 db/névérték OTP OPTIMA tőkegarantált befektetési 
jegyét értékesíti. Az értékesítésből befolyt összeget a Takarékbank Zrt. 72100433-11053246 
számú pénzforgalmi számlán a beruházással kapcsolatos kiadások fedezetére fordítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összegnek az értékpapír számláról a 
költségvetési számlára történő átutalásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2022. december 20. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
Csörötnek, 2022. december 20. 
 
 
 
 Dr. Markó László sk. 
 jegyző 
 


