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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 31-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
47/A/2020. (VII. 31.) sp-i határozat: napirend elfogadása
47/B/2020. (VII. 31.) sp-i határozat: Ügyrendi Bizottsági tag megválasztása
48/2020. (VII. 31.) sp-i határozat: Vasivíz Zrt. GFT jóváhagyása
49/2020. (VII. 31.) sp-i határozat: óvoda zárva tartása
50/2020. (VII. 31.) sp-i határozat: háziorvosi egyeztetés
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Szám: SP/36-5/2020

Készült: 1 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 31. napján 7,30 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 megbízásából
Gáspár Nikoletta 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:
47/A/2020. (VII. 31.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat Ügyrendi Bizottsági tag megválasztására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
2. Javaslat gördülő fejlesztési terv jóváhagyására és meghatalmazás adására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
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3. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGI TAG MEGVÁLASZTÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést.
Bakó Péter képviselő nyilatkozik, hogy elfogadja a jelölést, illetve nem kéri a bizottsági tagi
tisztségének zárt ülésen történő tárgyalását és hozzájárul a nyílt ülésen való szavazáshoz.
Gáspár Nikoletta ügyintéző, jegyzőkönyvvezető elmondja, hogy Bakó Péter képviselő az
Ügyrendi Bizottsági taggá való megválasztásával kapcsolatban szavazhat. Ismerteti a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) és (1a)
bekezdéseit: „49.§ (1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely
önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a
határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.
(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját
tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul.”
Mező Gáborné polgármester javasolja az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztását az
előadottak alapján. Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással meghozta a következő határozatot:
47/B/2020. (VII. 31.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§ (1) bekezdése és az 58.§ (1)
bekezdése alapján az Ügyrendi Bizottság tagjának Bakó Péter képviselőt választja
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2. JAVASLAT GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI
MEGHATALMAZÁS ADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester

TERV

JÓVÁHAGYÁSÁRA

ÉS

Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
48/2020. (VII. 31.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. által
elkészített 2021-2035. évi 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 az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal a meghatalmazás aláírására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
3.1 JAVASLAT A SOROKPOLÁNYI BÓBITA ÓVODA ZÁRVA TARTÁSÁNAK
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Sorokpolányi Bóbita
Óvoda benyújtotta kérelmét az óvodai zárva tartásokkal kapcsolatban, melyre a nyári
szabadságok kiadása miatt is szükség van. Az óvodavezető a következő időpontban javasolja
az óvoda zárva tartását azzal, hogy a szülői közösség a megjelölt időpontokban az óvoda
zárva tartásához hozzájárult 2020. augusztus 17-30. közötti időtartamban. Javasolja a
fenntartó képviselő-testület részére a zárva tartás időpontjának jóváhagyását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
49/2020. (VII. 31.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Bóbita Óvoda 2020. augusztus 17-30. közötti időtartamban történő zárva tartásához –
a szülői közösség véleményének figyelembevételével – hozzájárul.
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2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az óvodavezetőt
értesítse.
Felelős:
Mező Gáborné polgármester
Gőczéné Geröly Andrea óvodavezető
Határidő:
azonnal
3.2 JAVASLAT HÁZIORVOSI PANASZ MEGTÁRGYALÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Kiss Gabriella
háziorvos 2020. július 27. napján kelt Sorokpolány Község Önkormányzatának címzett
levelében visszaküldte a 2020. július 14. napján kiállított számlát, melyről levelében úgy
nyilatkozott, hogy vitatja az összegszerűségét.
Horváth Elemér képviselő kérdezi, hogy nincs-e almérő felszerelve, amennyiben van a
dokto nő nem vitathatja a számla összegszerűségét.
Dávid Gábor alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nincs almérő és nem is
támogatja a kialakítását, mert rengeteg lenne a költsége. A vitatott számla elszámolásának
érdekében szeretné, ha Galambosné Szabó Nikoletta Sorkifaludi Közös Önkormányzati
Hivatal Sorokpolányi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézője ismertetné a számla tartalmát.
Galambosné Szabó Nikoletta pénzügyi ügyintéző előadja, hogy a számlák a 2020. januártól
2020. májusig tartó időszakban érkezett számlák alapján került kiállításra. Elmondja, hogy a
Sorokpolány, Fő utca 104. házszám alatt található orvosi rendelő, önkormányzati épület és
posta tekintetében az összalapterület 42%-a került számlázásra a Kiss-Németh Egészségügyi
Bt. számára, amely százalékos összeg az orvosi rendelő ténylegesen lemért nagysága,
négyzetmétere alapján került megállapításra.
Dávid Gábor alpolgármester köszöni a számlázással kapcsolatos tájékoztatást. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy új feladatellátási szerződést kössenek a Kiss-Németh
Egészségügyi Bt-vel.
Bakó Péter képviselő kérdezi, hogy akkor a vitatott számlával kapcsolatban engedje el a
képviselő-testület a vitatott összeget az új megállapodás megkötéséig.
Sümeghy Csaba képviselő véleménye szerint nem kellene elengedni, sőt inkább a képviselőtestületnek kellene informális, egyeztető megbeszélést összehívni és ezen megvitatni az új
feladatellátási szerződés részleteit.
Mező Gáborné polgármester a fent elhangzottak tükrében javasolja, hogy a képviselőtestület dr. Kiss Gabriella háziorvossal 2020. augusztus 24. napjára 19 órára informális,
egyeztető megbeszélést hívjon össze. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a megbeszélés
összehívására és a doktornő kiértesítésére.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
50/2020. (VII. 31.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 24.
napján 19 órára informális, egyeztető megbeszélést kezdeményez dr. Kiss Gabriella
háziorvossal az új feladatellátási szerződés megvitatásával kapcsolatban.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Mező Gáborné polgármestert a háziorvos
kiértesítésére és az egyeztetés összehívására.
Felelős:
Mező Gáborné polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,32 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gáborné
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

Készítette:

Gáspár Nikoletta
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
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