Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19.
Tel: 556-000

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 8-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
1/2021. (VII. 8.) sp-i határozat: napirend elfogadása
2/2021. (VII. 8.) sp-i határozat: bölcsődei pályázatban eszközbeszerzés ajánlattételi felhívása
3/2021. (VII. 8.) sp-i határozat: bölcsődei pályázatban bíráló bizottság megválasztása
4/2021. (VII. 8.) sp-i határozat: balogunyomi védőnői hozzájárulás módosítása
5/2021. (VII. 8.) sp-i határozat: háziorvosi rendelési idő módosítása
6/2021. (VII. 8.) sp-i határozat: polgármesteri határozatok és rendeletek elfogadása
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Szám: SP/274-1/2021

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 8. napján 8,04 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorokpolányi Kirendeltsége
9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19.

Jelen vannak:

Mező Gáborné
Bakó Péter
Horváth Elemér
Sümeghy Csaba

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző
Lakossági érdeklődő:

(1 fő)

(0 fő)

Mező Gáborné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a
megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. Az
ülést megnyitja.
I.
NAPIREND ELŐTT
Mező Gáborné polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi
pontok megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
1/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022 azonosító számú, „Minibölcsőde
létesítése Sorokpolányban” című projekt keretében eszközbeszerzésre
vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
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2. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT
A
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022
AZONOSÍTÓ
SZÁMÚ,
„MINIBÖLCSŐDE LÉTESÍTÉSE SOROKPOLÁNYBAN” CÍMŰ PROJEKT
KERETÉBEN ESZKÖZBESZERZÉSRE VONATKOZÓ BESZERZÉSI ELJÁRÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést, kéri az I. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
2/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022. azonosító
számú, „Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban” című projekt keretében az
eszközbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást – az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában – elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás
alapján az alábbi 3 cégtől kérjen be árajánlatokat:
- Fair Play Trade Kft. (1171 Budapest, Lokátor u. 7., képviseli: Cseke Máté
András ügyvezető, e-mail: info@fairplaytrade.hu)
- SULITECH „a teljesség igényével” Bt. (8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 3.,
képviseli: Szarka Andrea ügyvezető, e-mail: mail@sulitech.com)
- HOR Zrt. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7., adószám: 11829382-2-42, e-mail:
óvoda@horzrt.hu)
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás
megindítására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve a felhívás kiküldésére 2021. július 8.
Mező Gáborné polgármester kéri a II. határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
3/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszerzési
Szabályzat előírásainak megfelelően a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022. azonosító
számú, „Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban” című projekt keretében az
eszközbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárás keretében a 3 fős Bírálóbizottság
tagjának megválasztja:
- Gőczéné Geröly Andreát, a Sorokpolányi Bóbita Óvoda óvodavezetőjét elnöknek,
- Galambosné Szabó Nikolettát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorokpolányi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézőjét tagnak,
- Zambó Gábor műszaki ellenőrt, mint műszaki szakértelemmel bíró személyt tagnak.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2. VEGYES ÜGYEK
2.1. BALOGUNYOMI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HOZZÁJÁRULÁSA ÖSSZEGÉNEK
MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy az előzetesen kiküldött megkeresés érkezett
Balogunyom Község Önkormányzatától, mely szerint a 2021. január 18-i védőnői
elszámolásban téves összegek szerepeltek. A 2021. június 16-i levél alapján Sorokpolány
Község Önkormányzatát 2021. évben terhelő összeg 555.751 Ft, míg a 2021. január 19-i
tájékoztatás alapján 905.290 Ft, mely összeget 2021. január 25-én hozott polgármesteri
határozatban is elfogadtam. Javasolja a képviselő-testületnek a korábban elfogadott összeg
módosítását és hozzájárulás összegének csökkentését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
4/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 6/2021.
(I. 25.) Polgármesteri határozatot Balogunyom Község Önkormányzata 2021. június
16-i tájékoztatása alapján.
2./ A Képviselő-testület a Balogunyom, Kisunyom és Sorokpolány Községek Védőnői
Szolgálatának 2021. évi költségvetése bevételi főösszegét 7.787.700 Ft és kiadási
főösszegét 9.542.129 Ft összegben elfogadja és a 2021. évben fizetendő, ellátottak
arányában történő hozzájárulás összegét Sorokpolány Község Önkormányzata
tekintetében 555.751 Ft összegben határozom meg.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

2.2. HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a Kiss-Németh Egészségügyi Bt. (9773
Sorokpolány, Fő u. 104.) képviseletében dr. Kiss Gabriella háziorvos az előzetesen
megküldött levéllel kereste meg az Önkormányzatot, melyben kérte a feladatellátási
megállapodás módosítását a rendelési idő módosítása miatt. A rendelési idő keretében
csütörtökönként a rendelési idő keretén belül 12.00-15.00 óráig prevenciós rendelés, míg
tanácsadás, mely egyben prevenciós rendelés is páros hetente 11.00 órától 12.00 óráig tartana.
Kéri a képviselő-testület döntését a rendelési idővel módosítását feladatellátási
megállapodás keretében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
5/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss-Németh
Egészségügyi Bt. (9773 Sorokpolány, Fő u. 104.) képviseletében dr. Kiss Gabriella
háziorvossal kötött feladatellátási megállapodást módosítja a rendelési idő
tekintetében a következők szerint:
- prevenciós rendelés: csütörtökönként a rendelési idő keretén belül 12.00-15.00 óráig,
- tanácsadás, mely egyben prevenciós rendelés is: páros hetente 11.00 órától 12.00
óráig tart.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésről az érintettet
értesítse.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a feladatellátási megállapodás módosításának aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2.3. VESZÉLYHELYZET IDEJÉN HOZOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
TUDOMÁSUL VÉTELE
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy 2020. november 4. napján veszélyhelyzetet
hirdetett ki a Magyar Kormány a koronavírus világjárványra való tekintettel. A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
5

Erre tekintettel a 2020. november 4. napja és 2021. június 14. napja közötti időszakban a
polgármester a képviselő-testület tagjainak előzetes véleményével hozta meg határozatait és
döntött rendelet módosításáról, hatályon kívül helyezéséről. A katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1.§-a szerint: „A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi,
megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.” Ez a rendelkezés
2021. június 15. napjától hatályos. Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul a
fenti időszakban hozott polgármesteri határozatokat, valamint önkormányzati rendeleteket.
Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
6/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Kormány által elrendelet veszélyhelyzet ideje alatt, 2020. november 4. és 2021. június
14. napja közötti időtartamban hozott valamennyi polgármesteri határozatot,
valamint a polgármester által hozott valamennyi önkormányzati rendeletet.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,12 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gáborné
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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