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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
7/2021. (VII. 21.) sp-i határozat: napirend elfogadása
8/2021. (VII. 21.) sp-i határozat: bölcsődei pályázatban eszközbeszerzés árajánlata
9/2021. (VII. 21.) sp-i határozat: zöldfelület-kezelési szerződés módosítása
10/2021. (VII. 21.) sp-i határozat: Vasivíz Zrt. GFT jóváhagyása
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Szám: SP/274-2/2021

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 21. napján 8,03 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
Dávid Gábor
Bakó Péter
Horváth Elemér

polgármester
alpolgármester
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:
7/2021. (VII. 21.) 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 árajánlatának 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
ÁRAJÁNLATÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést, kéri a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
8/2021. (VII. 21.) 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 eljárásban benyújtott 3 db árajánlatot
érvényesnek tekinti, így a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület a HOR Zrt. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7.) által adott, az 1.
pontban írt eszközbeszerzésre vonatkozó bruttó 10.159.750 Ft, azaz bruttó tízmillióegyszázötvenkilencezer-hétszázötven forint összegű árajánlatot elfogadja, valamint a
beszerzési eljárás nyertesének a HOR Zrt-t nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az
ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek
alapján adta meg árajánlatát és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a
vállalkozói szerződést megkösse a szükséges intézkedéseket megtegye.
4./ A Képviselő-testület az eszközbeszerzés fedezetét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe a pályázat költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2021. július 28. a szerződés megkötésére
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2. VEGYES ÜGYEK
2.1. ZÖLDFELÜLET-KEZELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Dávid Gábor alpolgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester átadja az ülés vezetését Dávid Gábor alpolgármester részére.
Jelzi, hogy a napirend megtárgyalásában és a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
/Mező Gáborné polgármester 8,09 órakor elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők
száma 3 fő./
Dávid Gábor alpolgármester előadja, hogy Mező Gábor egyéni vállalkozó az elmúlt
időszakban bekövetkezett jelentős mértékű áremelkedésekre tekintettel az Önkormányzattal
kötött zöldfelület-kezelési szerződésében foglalt vállalkozói díj megemelésére tett javaslatot.
Az egyéni vállalkozó kérelme a képviselő-testületi ülésen kiosztásra került. Az egyéni
vállalkozó által javasolt díjemelés összege havi bruttó 205.000 Ft, így a vállalkozói díj összege
havi bruttó 260.000 Ft lenne 2021. augusztus 1. napjától. A díjemelés fedezete az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben biztosított.
Javasolja a képviselő-testületnek a vállalkozói díj megemelését havi bruttó 260.000 Ft
összegre 2021. augusztus 1. napjától, így a vállalkozói szerződés módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
9/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorokpolány Község
Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása szolgáltatás
ellátására vonatkozó vállalkozói szerződést módosítja és 2021. augusztus 1. napjától a
vállalkozói díjat bruttó 260.000 Ft, azaz bruttó kettőszázhatvanezer forint összegben
állapítja meg azzal, hogy a vállalkozói díjat évente felülvizsgálja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a vállalkozói
szerződés módosítást aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye.
3./ A Képviselő-testület a szolgáltatás fedezetét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az egyéb szolgáltatás terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
/Mező Gáborné polgármester 8,32 órakor visszaérkezett az ülésterembe, a jelenlévő
képviselők száma 4 fő./
2.2. VASIVÍZ ZRT. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
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Mező Gáborné polgármester előadja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése értelmében, a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira
tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a
továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási
tervrészekből áll. A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt a V001
Szombathely ivóvízellátási rendszer GFT mindkét tervrészletét a képviselő testületek elé
terjesztés és jóváhagyás érdekében. Kéri a képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a V001
Szombathely ivóvízellátási rendszer tervét és hatalmazza fel a képviselő-testület a
meghatalmazás aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
10/2021. (VII. 21.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. által
elkészített gördülő fejlesztési terveket jóváhagyja és felkéri a Vasivíz Zrt-t a gördülő
fejlesztési tervek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő
benyújtására.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására,
valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,36 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gáborné
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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