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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 19-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Rendeletek:
16/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
56/2021. (X. 19.) sp-i határozat: napirend elfogadása
57/2021. (X. 19.) sp-i határozat: útfelújítás árajánlata
58/2021. (X. 19.) sp-i határozat: kulturális pályázat felhasználása
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Szám: SP/274-6/2021

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 19. napján 7,03 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
Sümeghy Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző megbízottjaként
Szücs Ildikó hatósági ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
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:
56/2021. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Sorokpolány Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mező Gáborné polgármester
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2. Javaslat a Templom utca útfelújítása árajánlatának elfogadására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
3. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. SOROKPOLÁNY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2021. (I. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló
1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2. JAVASLAT A TEMPLOM UTCA
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester

ÚTFELÚJÍTÁSA

ÁRAJÁNLATÁNAK

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést, kéri a határozati javaslat elfogadását
azzal, hogy a képviselő-testület a bíráló bizottság javaslata alapján a Németh Térburkoló
Útépítő és Építőipari Kft. árajánlatát fogadja el és nyilvánítsa a beszerzési eljárás
nyertesének.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
57/2021. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „9773 Sorokpolány, Templom utca 137.
hrsz-ú ingatlan, szilárd burkolatú közút felújítása” tárgyú beszerzési eljárásban
benyújtott 3 db árajánlatot érvényesnek tekinti, így a beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület a Németh Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft. (9800 Vasvár,
Alkotmány
u.
60.,
képviselő:
Németh
Lajos
ügyvezető,
e-mail:
lajos@nemethutepito.hu) által adott, az 1. pontban írt útfelújításra vonatkozó bruttó
……………………. Ft, azaz bruttó …………………….. forint összegű árajánlatot
elfogadja, valamint a beszerzési eljárás nyertesének a Németh Térburkoló Útépítő és
Építőipari Kft-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 rendeletében a pályázat költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2021. október 28. a szerződés megkötésére
3. VEGYES ÜGYEK
3.1. ELNYERT KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Sorokpolány Község
Önkormányzata „Sorokpolányi Közösségi Nap” programjának hang-, fény-, illetve
színpadtechnikai megvalósítására 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a
Nemzeti Művelődési Intézettől (6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.). Elmondja továbbá, hogy
szintén a Nemzeti Művelődési Intézettől az Önkormányzat a Területi Operatív Program
keretében megvalósult mini bölcsőde átadó ünnepsége során megrendezésre kerülő
programok szervezési költségeihez 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült,
amelynek támogatói okirata aláírásra is került. A programon az anyatejes világnap
népszerűsítése és a védőnői szolgálat bemutatása is megtörtént, továbbá bábelőadás és zenés
előadások voltak láthatók, hallhatók. Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2021. szeptember 25i rendezvény programjának hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítása érdekében
az eszközök bérlését legfeljebb bruttó 500.000 Ft értékben, míg a fellépők és az
előadóművészek, és a szervezési költségekhez legfeljebb bruttó 1.000.000 Ft értékben
jóváhagyni és kifizetni szíveskedjék. Kéri a képviselő-testület döntését.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
58/2021. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2021.
szeptember 25-i „Sorokpolányi Közösségi Nap” programjának hang-, fény-, illetve
színpadtechnikai megvalósítása érdekében az eszközök bérlését legfeljebb bruttó
500.000 Ft értékben.
2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Területi Operatív Program keretében
megvalósult mini bölcsőde átadó ünnepsége során megrendezésre kerülő programok
szervezési költségeit a D-Buli Kft. által adott árajánlat alapján legfeljebb 1.000.000 Ft
értékben.
3./ A Képviselő-testület az 1. és 2. pontban írt költségeket az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a Nemzeti Művelődési Intézetnél
elnyert pályázatok költségvetése terhére biztosítja.
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

Dr. Varga Krisztina
jegyző

Készítette:

Szücs Ildikó
jegyzőkönyvvezető s.k.
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Magyar Falu Program keretében felújításra kerülő faluház átadójának
napján megrendezésre kerülő programok szervezésével legfeljebb bruttó 1.000.000 Ft
értékben és a szükséges intézkedések megtételére.
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt költséget az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a Nemzeti Művelődési Intézetnél
elnyert pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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