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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
11/2021. (VIII. 17.) sp-i határozat: napirend elfogadása
12/2021. (VIII. 17.) sp-i határozat: bölcsődei pályázatban eszközbeszerzés ajánlattételi
felhívása
13/2021. (VIII. 17.) sp-i határozat: óvodai szabályzatok jóváhagyása
14/2021. (VIII. 17.) sp-i határozat: útfelújítási munkálatok megrendelése
15/2021. (VIII. 17.) sp-i határozat: döntés építési tilalom kezdeményezésével kapcsolatban
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Szám: SP/274-3/2021

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 17. napján 8,06 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
Sümeghy Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 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 5 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 5 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
11/2021. (VIII. 17.) 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. Javaslat a Sorokpolányi Bóbita Óvoda Szabályzatainak módosítására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
3. 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 a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
12/2021. (VIII. 17.) 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
eszközök beszerzésre 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. augusztus 17.
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2. JAVASLAT A SOROKPOLÁNYI BÓBITA ÓVODA SZABÁLYZATAINAK
MÓDOSÍTÁSÁRA
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 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
13/2021. (VIII. 17.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját, valamint
Házirendjét az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az
intézményvezetőt értesítse.
Felelős:
Mező Gáborné polgármester
Gőczéné Geröly Andrea óvodavezető
Határidő:
azonnal
3. VEGYES ÜGYEK
3.1. HELYI KÖZUTAK KÁTYÚZÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester előadja, hogy az utóbbi években a település helyi közútjai
jelentős mértékben megrongálódtak, beszakadtak, ezért szükséges lenne kátyúzási
munkálatok elvégzése. Erre tekintettel javasolja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező helyi közutak, az Alsó utca, Petőfi utca, Temető utca és Kossuth utca kátyúzási
munkálatainak megrendelését az ülésen kiosztott, a Németh Térburkoló Útépítő és
Építőipari Kft. (9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.) által adott, 2021. augusztus 4. napján kelt
árajánlatban foglalt nettó 540.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 685.800 Ft összegben. Elmondja, hogy
a Beszerzési Szabályzat alapján nettó 1.000.000 Ft alatti megrendelés esetén egy árajánlat
beszerzése szükséges. Kéri a képviselő-testületet a döntés meghozatalára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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14/2021. (VIII. 17.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Sorokpolány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező helyi közutak, az
Alsó utca, Petőfi utca, Temető utca és Kossuth utca kátyúzási munkálatainak
elvégzését megrendeli a Németh Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft. (9800 Vasvár,
Alkotmány u. 60.) által 2021. augusztus 4. napján kelt árajánlatban foglaltak szerint
nettó 540.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 685.800 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére
biztosítja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban írt kátyúzási
munkálatokkal kapcsolatos vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal
3.2. ÉPÍTÉSI TILALOM BEJEGYZÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSE
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester előadja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztálya, mint Bányafelügyelet azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a
Sorokpolány 025/10. hrsz-ú ingatlanra a felszámolt kút középpontja köré írt 10 m-es sugarú
körrel lehatárolható területre építési tilalom kerüljön elrendelésre az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20.§ (1) bekezdés b) pont ba)
alpontja alapján a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében. Az
önkormányzat Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosítására nem
rendelkezik anyagi fedezettel, azt saját erőből nem tudja megrendelni. Javasolja, hogy a
hivatkozott önkormányzati rendelet módosítása esetén a képviselő-testület kezdeményezze a
Sorokpolány 025/10. hrsz-ú ingatlan tekintetében az építési tilalom bejegyzését az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20.§ (1) bekezdés b)
pont ba) alpontja alapján a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
15/2021. (VIII. 17.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy
Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosítására nem
rendelkezik anyagi fedezettel.
2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban hivatkozott önkormányzati
rendelet módosítása esetén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 20.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a természeti,
környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében kezdeményezési a Sorokpolány
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025/10. hrsz-ú ingatlanra a felszámolt kút középpontja köré írt 10 m-es sugarú körrel
lehatárolható területre építési tilalom bejegyzését.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban írt
önkormányzati rendelet módosítása esetén az építési tilalom bejegyzésére vonatkozó
nyilatkozatokat és szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,17 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gáborné
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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