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Az ülés megnyitása

Mrázik Sándor alpolgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület határozatképes. A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy a
Baptista  Szeretetszolgálattal  az  oktatási-nevelési  intézmények  közüzemi  számláinak
fizetésével  kapcsolatban  született  megegyezést  kellene  jóváhagynia  a  testületnek.  
Az  egyebekben  van-e  valakinek  kérdése,  véleménye,  javaslata?  Nincs.  Aki  elfogadja  a
napirendi pontot, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

1./ Oktatási-nevelési intézmények közüzemi számlájának fizetése.

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Mrázik Sándor alpolgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Telek László és Végh László
képviselő-testületi tagokat javasolom. 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel, egyhangúlag elfogadta.

1.
Oktatási-nevelési intézmények közüzemi számlájának fizetése

Mrázik  Sándor  alpolgármester: 2012.  szeptember  26-án  már  tárgyaltunk  a  Baptista
Szeretetszolgálattal a közüzemi díjak megosztásáról. A mai napon e tárgyalás folytatásaként
tartottunk egyeztetést, és az álláspontok megvitatása után az alábbi megegyezésre jutottunk:
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A KISZI Farkas Gyula Általános Iskola és a KISZI Napraforgó Művészeti  Modell  Óvoda
energia  –  gáz,  áram,  víz  -  fogyasztására  vonatkozóan  a  számlák  alapján  80  % a  KISZI
intézményekre,  20  %  az  önkormányzatra  jut  a  felmerülő  költségekből.  Továbbá  arról  is
megegyeztünk, hogy a kéményseprés, szemétszállítás, biztosítási díj fizetésére vonatkozóan a
2012. augusztusában kötött ingatlan használati szerződésben foglaltak szerint járunk el. Az
erről szóló határozati javaslatot mindenki megkapta. 
Valamint  kérjük,  hogy  a  víz,  villany,  gáz  mérőórák  vevő  neve,  címe  kerüljön  átírásra
tulajdonos változás nélkül, melyhez hozzájárulunk. 

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. Aki a határozati
javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással

egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2013.(II.20.) számú

H a t á r o z a t a

Az Oktatási-nevelési intézmények közüzemi számlájának fizetéséről

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  szóbeli
előterjesztés  alapján  –  a  Baptista  Szeretetszolgálattal  folytatott  egyeztetés
szerint – jóváhagyja, hogy a KISZI Farkas Gyula Általános Iskola és a KISZI
Napraforgó  Művészeti  Modell  Óvoda,  valamint  az  Önkormányzat  által
fenntartott  konyhák  közüzemi  költségei  –  külön  mérőóra  hiányában  –  
80  %-os  mértékben  a  KISZI  intézményekre,  20  %-os  mértékben  Sárosd
Nagyközség Önkormányzatára kerüljenek megosztásra.
A Képviselő-testület kéri, és hozzájárulását adja, hogy a közüzemi mérőórák
(víz,  villany,  gáz)  Vevő  neve,  címe  kerüljön  átírásra,  tulajdonos  változása
nélkül.
A  Képviselő-testület  az  Önkormányzatot  érintő  költségeket  a  Baptista
Szeretetszolgálat által kiállított számlák alapján megtéríti.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést bezárta.

K.m.f.

Mrázik Sándor dr. Hanák Mária
alpolgármester jegyző

Telek László Végh László
hitelesítő hitelesítő
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