
 

 

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
9962 Csörötnek, Vasúti út 5. 

� (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 

 

 

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2013. 

 
KIVONAT  

A képviselő-testület 2013. április 24-i rendkívüli nyílt üléséről  
 
 

1. 49/2013. (IV. 24.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörötnek Község Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról szóló 
független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítését megismerte, az abban foglaltakat 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

2. 50/2013. (IV. 24.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja, és a következő 
alapelveket határozza meg a költségvetés összeállításában: 

a) az önkormányzati alapfeladatok biztonságos, stabil ellátása, szükséges 
racionalizálások végrehajtása, 

b) bevételek teljesülésének növelése, optimalizálása, működési kiadások csökkentése, 
c) az előző évek döntései alapján folyamatban lévő fejlesztések, beruházások 

végrehajtása, és koncepcióban tervezett fejlesztések előkészítése, elindítása az 
önkormányzat gazdasági programjával és településfejlesztési koncepcióval 
összhangban. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés összeállításában 
érvényesítse a koncepcióban megjelölt elveket. 
 
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyenötödik nap 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

3. 51/2013. (IV. 24.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségház közüzemi költségei 
egészségügyi szolgáltatók közötti megosztásának módosításához az előterjesztésben szereplő 
tartalommal egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett egészségügyi 
szolgáltatókkal a fennálló szerződéseket az új megosztásnak megfelelően módosítsa, és a 
szerződésmódosításokat aláírja. 
 
Határidő: 2013. május 2. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

4. 52/2013. (IV. 24.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rába-Víz Szennyvízcsatorna 
Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 8.3 pontjában foglalt elővásárlási 
jogáról lemond, és hozzájárul ahhoz, hogy az Aquainvest Kft. tag saját üzletrészéből 100.000 
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forint értékű üzletrészt adásvételi szerződéssel az APA Solution SLR (székhelye: Gelence, 
801 szám, Kovászna megye, Románia), cégjegyzékszáma: J14/74/2012) részére átruházza. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzatot a Rába-Víz 
Szennyvízcsatorna Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén e határozat szerint képviselje. 
 
Határidő: 2013. április 24. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

5. 53/2013. (IV. 24.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Közbiztonságfejlesztés Csörötneken – 
videó térfigyelő-rendszer kiépítésével” címmel támogatás iránti igényt nyújt be az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítására. 
A Képviselő-testület a megvalósítandó fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Megnevezés Összeg % 

Vállalt önrész 1.369.968 Ft 20 

Igényelt támogatás 5.479.872 Ft 80 

Beruházás összköltsége 6.849.840 Ft 100 

 
A Képviselő-testület a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel a 
költségek 80%-ának megfelelő mértékű támogatást igényel. 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. május 2. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 

6. 54/2013. (IV. 24.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény és a 8/2000. (VII. 31.) önkormányzati vagyonrendeletének figyelembe vétele 
mellett, vételi szándékát fejezi ki a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő, a VASIVÍZ Vas megyei Víz-és Csatornamű Részvénytársaságban tagsági jogot 
megtestesítő, 1 db C típusú részvényre, 40.000,-Ft/részvény áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi szándéknyilatkozat benyújtására 
és az esetleges átruházással kapcsolatos döntés előkészítésére, továbbá a vételár pénzügyi 
fedezetének biztosítására vonatkozó javaslat előterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érdekelteket a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013. május 17. 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 
 
Csörötnek, 2013. május 8.                                                Markó László sk. 
 jegyző 


