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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus 25-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
53/2020. (VIII. 25.) sp-i határozat: napirend elfogadása
54/2020. (VIII. 25.) sp-i határozat: minibölcsődei ajánlattételi felhívás elfogadása
55/2020. (VIII. 25.) sp-i határozat: EFOP pályázatban anyagbeszerzés
56/2020. (VIII. 25.) sp-i határozat: ravatalozó felújítása árajánlatának elfogadása
57/2020. (VIII. 25.) sp-i határozat: háziorvosi rendelési idő módosítása, bérleti díj emelése
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Szám: SP/36-6/2020

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

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus 25. napján 7,39 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
Horváth Elemér
Sümeghy Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző, jegyzőkönyvvezető
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:
53/2020. (VIII. 25.) 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 a kivitelezési
tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos beszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának elfogadására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
2

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 A KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁNAK
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
54/2020. (VIII. 25.) 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 a tervezési
szolgáltatásra 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 az építész terv elkészítésére:
- Cs. Tóth Levente ev. (9739 Kőszegpaty, Kossuth Lajos utca 60., e-mail:
cstothlevente@gmail.com)
- Piroska László ev. (9700 Szombathely, Erdei iskola u. 34/b., e-mail:
piroska.laszlo@gmail.com)
Zambó Gábor ev. (9700 Szombathely, Barátság utca 11., e-mail:
gaborzambo@gmail.com)
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás
alapján az alábbi 3 cégtől kérjen be árajánlatokat a szakági tervek elkészítésére:
- Cs. Tóth Levente ev. (9739 Kőszegpaty, Kossuth Lajos utca 60., e-mail:
cstothlevente@gmail.com)
- Piroska László ev. (9700 Szombathely, Erdei iskola u. 34/b., e-mail:
piroska.laszlo@gmail.com)
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Zambó Gábor ev. (9700 Szombathely, Barátság utca 11., e-mail:
gaborzambo@gmail.com)
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás
megindítására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve a felhívás kiküldésére 2020. augusztus 25.
2. VEGYES ÜGYEK
2.1. JAVASLAT AZ EFOP-1.5.2-16-2017-00019. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT
KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ANYAGBESZERZÉS MEGRENDELÉSÉRE
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy az EFOP pályázat keretében anyagbeszerzés
költségvetési során 205.000 Ft összegű maradvány keletkezett. Tekintettel a maradvány
összegének nagyságára nem szükséges ajánlattételi felhívást megküldeni 3 db ajánlattevő
részére, így lehetőség van arra, hogy a korábbiakban nyertes árajánlatot adó IT-Global
Business Kft-től (9921 Vasalja Deák Ferenc u. 1.) rendelje meg az önkormányzat az
irodaszert. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az IT-Global Business Kft-től 205.000 Ft
összeg erejéig irodaszert rendeljen a EFOP-1.5.2-16-2017-00019. azonosító számú,
„Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém
megyében” című projekt költségvetése terhére. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
55/2020. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a EFOP-1.5.2-16-201700019. azonosító számú, „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán
közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém megyében” című projekt keretében
megvalósuló anyagbeszerzésre az IT-Global Business Kft-től (9921 Vasalja Deák
Ferenc u. 1.) 205.000 Ft értékben irodaszert rendel.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az anyagok beszerzését
megrendelje és a szükséges intézkedések megtegye.
3./ A Képviselő-testület az anyagbeszerzés fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az 1. pontban írt pályázat
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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2.2.
SOROKPOLÁNY
421.
HELYRAJZI
RAVATALOZÓJÁNAK KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÚJÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester

SZÁMÚ

TEMETŐ

Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu program kertében megvalósuló
„Sorokpolány 421. helyrajzi számú temető ravatalozójának külső és belső felújítása” című
projekt vonatkozásában a kivitelezési munkálatok elvégzésére 2020. augusztus 19. napján
kiküldésre került az ajánlattételi felhívás 2020. augusztus 24-i benyújtási határidővel. Az
ajánlattételi felhívás megküldtük Horváth Ferenc építőipari egyéni vállalkozó (9700
Szombathely, Tamási Áron út 38., e-mail: horvathferenc55@chello.hu), Fábián Martin egyéni
vállalkozó (9773 Sorokpolány, Templom utca 2., e-mail: martinjubi05@gmail.com) és a
VASI NODOM Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 29., e-mail:
velekeineter@.gmail.com) részére. A megadott határidőig 2 db árajánlat érkezett be, a Vasi
NODOM Kft. azt a tájékoztatást adta, hogy kapacitáshiány miatt nem tud árajánlatot adni.
Horváth Ferenc ev. árajánlata bruttó 2.307.658 Ft összegről szól, míg a Fábián Martin ev.
ajánlata bruttó 1.773.410 Ft összegre vonatkozott. A legalacsonyabb összegű árajánlatot
Fábián Martin ev. adta bruttó 1.773.410 Ft összegért. Javasolja, hogy a képviselő-testület
Fábián Martin egyéni vállalkozó bruttó 1.773.410 Ft összegű árajánlatát fogadja el nyertes
árajánlatnak. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
56/2020. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sorokpolány 421.
helyrajzi számú temető ravatalozójának külső és belső felújítása” kivitelezési
munkálataira vonatkozó beszerzési eljárásban benyújtott 2 db árajánlatot
érvényesnek tekinti, így a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja Fábián Martin ev. (9773 Sorokpolány, Templom u.
2.) által adott, az 1. pontban írt kivitelezési munkálatokra vonatkozó bruttó 1.773.410
Ft, azaz bruttó egymillió-hétszázhetvenháromezernégyszáztíz forint összegű
árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének Fábián Martin ev. (9773
Sorokpolány, Templom u. 2.) 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.
4./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt kivitelezési munkálatokra az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a felújítások terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2020. szeptember 1. a szerződés megkötésére
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2.3. DÖNTÉS
A
HÁZIORVOSI
RENDELÉSI
KAPCSOLATBAN
Előadó: Mező Gáborné polgármester

IDŐ

MÓDOSÍTÁSÁVAL

Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a Magyar Orvosi Kamara jogi képviselője
megkereste telefonon és javasolta a képviselő-testület részére a rendelési idő módosítására
vonatkozó háziorvosi kezdeményezés elfogadását. Amennyiben valamelyik lakosnak
problémája van a rendelési idő módosításával kapcsolatban akkor ő közvetlenül a
háziorvoshoz vagy a Magyar Orvosi Kamarához fordulhat panasszal. Javasolja, hogy 2020.
október 1. napjától havi bruttó 40.000 Ft összegre emelje meg a képviselő-testület az orvosi
rendelő havi bérleti díját, mely összeg elegendő fedezetet biztosít az orvosi rendelő
működési költségeire. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
57/2020. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos által
javasolt rendelési idő módosítást – kedden nem lesz rendelés Sorokpolányban, míg
csütörtökön 12.00-17.00 óra között lesz rendelés – elfogadja.
2./ A Képviselő-testület 2020. október 1. napjától a háziorvosi rendelő bérleti díját
havi bruttó 40.000 Ft összegben állapítja meg.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a döntésről a háziorvost értesítse.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2.4. TÁJÉKOZTATÁS HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal állami
főépítészétől az ülésen kiosztott megkeresés érkezett Sorokpolány helyi építési
szabályzatának felülvizsgálatával kapcsolatban. A megkeresés szerint a hivatkozott
jogszabályban foglaltak alapján a helyi építési szabályzatot az önkormányzatoknak 2021.
december 31. napjáig kell felülvizsgálniuk saját költségükre. Sorokpolány Község
Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe nem fér bele a HÉSZ módosítása, javasolja,
hogy 2021. évben végezze el a felülvizsgálatot a képviselő-testület. Kéri a képviselő-testületet
a tájékoztatás tudomásul vételére.
A Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
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Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,28 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gáborné
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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