
KŐSZEGSZERDAHELY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
9725 Kőszegszerdahely, Kossuth utca 5. 

Telefon: +36(94)563-472    email: koszegszerdahely@t-online.hu 
 
 

Előterjesztés 
Bozsok-Cák-Kőszegdoroszló-Kőszegszerdahely-Velem Községek Önkormányzatai  

Képviselő-testületeinek  
2011. augusztus 10. napján tartandó együttes nyílt ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a KMB iroda biztosítási költségeinek megosztására 
Üi.szám: 
Melléklet: 

 
- 

Előterjesztést előkészítette: Wolf Viktória Bozsok és Velem községek körjegyzője 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.  
 

/:Dr. Bende Katalin:/  
Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely  

községek körjegyzője 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kőszegszerdahely, Szombathelyi utca ... szám alatti Rendőrségi épület - a továbbiakban: KMB iroda – 
Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely és Velem községek önkormányzatainak tulajdonát képezi.  
 
Az épület biztosítására 2002. augusztus 1. napján Kőszegszerdahely község önkormányzata szerződött és 
azóta is fizeti annak díjtételeit.  
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a közös tulajdonra tekintettel döntsünk az ingatlan biztosítási 
díjának költségmegosztásáról tulajdoni arányok ismeretében és alapján. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet továbbá, hogy a biztosítási díjak a következőképpen alakultak az 
elmúlt években:  
 

- 2008. év  33.619,- Ft / év 
- 2009. év  34.583,- Ft / év 
- 2011. év  35.697,- Ft / év  

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Kőszegszerdahely, 2011. augusztus 2.   

Tisztelettel: 
 Takács Péter sk. 

polgármester 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elhatározza, hogy a kőszegszerdahelyi KMB Iroda biztosítási díjával kapcsolatosan felmerülő 
kiadásokat az ingatlanban fennálló tulajdoni hányada arányában vállalja és megfizeti, 

2. felkéri Takács Péter polgármestert, hogy készítse elő a tulajdonos önkormányzatok közötti  
megállapodást az 1. pontban meghatározott költségek megosztása céljából és felhatalmazza annak 
aláírására. 

3. felkéri Takács Péter polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal;  
  szerződéskötésre 2011. augusztus 31. 
  egyébiránt folyamatos 
Felelős:  Takács Péter polgármester 

mailto:koszegszerdahely@t-online.hu


Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elhatározza, hogy a kőszegszerdahelyi KMB Iroda biztosítási díjával kapcsolatosan felmerülő 
kiadásokat az ingatlanban fennálló tulajdoni hányada arányában vállalja és megfizeti, 

2. felhatalmazza Darabos Béla polgármetert, hogy a megáálapodást aláírja; 
3. felkéri Darabos Béla polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  
  szerződéskötésre 2011. augusztus 31. 
  egyébiránt folyamatos 
Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elhatározza, hogy a kőszegszerdahelyi KMB Iroda biztosítási díjával kapcsolatosan felmerülő 
kiadásokat az ingatlanban fennálló tulajdoni hányada arányában vállalja és megfizeti, 

2. felhatalmazza Paukovics Józsefné polgármetert, hogy a megáálapodást aláírja; 
3. felkéri Paukovics Józsefné polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  
  szerződéskötésre 2011. augusztus 31. 
  egyébiránt folyamatos 
Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elhatározza, hogy a kőszegszerdahelyi KMB Iroda biztosítási díjával kapcsolatosan felmerülő 
kiadásokat az ingatlanban fennálló tulajdoni hányada arányában vállalja és megfizeti, 

2. felhatalmazza Joó Tamás polgármetert, hogy a megáálapodást aláírja; 
3. felkéri Joó Tamás polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  
  szerződéskötésre 2011. augusztus 31. 
  egyébiránt folyamatos 
Felelős:  Joó Tamás polgármester 
 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elhatározza, hogy a kőszegszerdahelyi KMB Iroda biztosítási díjával kapcsolatosan felmerülő 
kiadásokat az ingatlanban fennálló tulajdoni hányada arányában vállalja és megfizeti, 

2. felhatalmazza Horváth Miklós polgármetert, hogy a megáálapodást aláírja; 
3. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal;  
  szerződéskötésre 2011. augusztus 31. 
  egyébiránt folyamatos 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
 


