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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 29-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
70/2020. (IX. 29.) sp-i határozat: napirend elfogadása
71/2020. (IX. 29.) sp-i határozat: TOP pályázatban építész terv árajánlat elfogadása
72/2020. (IX. 29.) sp-i határozat: TOP pályázatban szakági terv árajánlat elfogadása

Szám: SP/36-8/2020

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

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 29. napján 16,11 órai kezdettel megtartott
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 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 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:
70/2020. (IX. 29.) 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 eredményének
megállapítására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
2. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gáborné polgármester

Felelős:
Határidő:

polgármester
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
EREDMÉNYÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést és a beküldött árajánlatokat.
Elmondja, hogy az építészi terv elkészítésére a következő árajánlatok érkeztek: Peterv
Építésziroda
Kft.
(9700
Szombathely,
Légszeszgyár
u.
1.,
e-mail:
peterpupp@peterv.hu) árajánlata bruttó 1.905.000 Ft, Piroska László ev. (9700 Szombathely,
Erdei iskola u. 34/b., e-mail: piroska.laszlo@gmail.com) árajánlata bruttó 1.750.000 Ft, míg
Zambó Gábor ev. (9700 Szombathely, Barátság utca 11., e-mail: gaborzambo@gmail.com)
árajánlata bruttó 1.500.000 Ft. Javasolja az I. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
képviselő-testület Zambó Gábor egyéni vállalkozót nyilvánítsa a beszerzési eljárás
nyertesének.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
71/2020. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VS12019-00022. azonosító számú, „Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban” című projekt
keretében a tervezési szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárásban az építész terv
elkészítésére benyújtott 3 db árajánlatot érvényesnek tekinti, így a beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja Zambó Gábor ev. (9700 Szombathely, Barátság utca
11., e-mail: gaborzambo@gmail.com) által adott, az 1. pontban írt építészi tervre
vonatkozó bruttó 1.500.000 Ft, azaz bruttó egymillió-ötszázezer forint összegű
árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének Zambó Gábor egyéni
vállalkozót 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 építészi terv elkészítésének fedezetét az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a
pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2020. október 1. a szerződés megkötésére
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a szakági terv elkészítésére a következő
árajánlatok érkeztek: Cs. Tóth Levente ev. (9739 Kőszegpaty, Kossuth Lajos utca 60., e-mail:
cstothlevente@gmail.com) árajánlata bruttó 1.600.000 Ft, Renoterv Kft. (9700 Szombathely,
Széll Kálmán u. 14., e-mail: nagyteri@renoterv.t-online.hu) árajánlata bruttó 1.905.000 Ft,
Zambó Gábor ev. (9700 Szombathely, Barátság utca 11., e-mail: gaborzambo@gmail.com)
árajánlata bruttó 1.800.000 Ft. Javasolja a II. határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
képviselő-testület Cs. Tóth Levente egyéni vállalkozót nyilvánítsa a beszerzési eljárás
nyertesének.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
72/2020. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VS12019-00022. azonosító számú, „Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban” című projekt
keretében a tervezési szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárásban a szakági terv
elkészítésére benyújtott 3 db árajánlatot érvényesnek tekinti, így a beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja Cs. Tóth Levente ev. (9739 Kőszegpaty, Kossuth
Lajos utca 60., e-mail: cstothlevente@gmail.com) által adott, az 1. pontban írt szakági
tervre vonatkozó bruttó 1.600.000 Ft, azaz bruttó Egymillió-hatszázezer forint összegű
árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének Zambó Gábor egyéni
vállalkozót 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 szakági terv elkészítésének fedezetét az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a
pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2020. október 1. a szerződés megkötésére
2. VEGYES ÜGYEK
2.1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETÉT ÉRT KÁRRÓL
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:

Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a Fő utca 104. sz. alatti orvosi rendelőt a
hétvégi viharban villámcsapás érte. Dr. Kiss Gabriella háziorvos tájékoztatása alapján az
eszközeinek nagy része tönkrement. Tekintettel arra, hogy az épület biztosítása az
önkormányzatot terheli, így a bejelentést is az önkormányzatnak kellett megtennie. A kár
nagysáságnak meghatározását egy villanyszerelő szakember elvégezte, a szakvélemény
azonnal továbbításra került a Generali Biztosító Zrt. felé, mely megkezdte a kár elbírálását.
Kéri a képviselő-testületet a tájékoztatás tudomásul vételét.
A Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.

2.2. TÁJÉKOZTATÁS AZ ORVOSI RENDELŐBEN
ALMÉRŐK BESZERELÉSÉNEK KÖLTSÉGEIRŐL
Előadó: Mező Gáborné polgármester

TERVEZETT

KÖZÜZEMI

Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester a Fő utca 104. sz. alatti orvosi rendelőben tervezett közüzemi
almérők beszerelésének költségeiről kíván tájékoztatást adni. Előadja, hogy a kapott
tájékoztatás alapján a gázmérők terveinek elkészítési díja körülbelül 50.000 Ft, a kiépítés
költségeiről egyelőre nem tud pontos tájékoztatást adni. A villany almérők kiépítéséhez
engedély nem szükséges, a díja körülbelül 80.000 Ft – 100.000 Ft között lenne. Kéri a
képviselő-testületet a tájékoztatás tudomásul vételét.
A Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 16,26 órakor bezárta.
K. m. f.
Mező Gáborné
polgármester s.k.

Készítette:

Gáspár Nikoletta
jegyzőkönyvvezető s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

