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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 27-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Rendelet:
14/2020. (X. 28.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
73/2020. (X. 27.) sp-i határozat: napirend elfogadása
74/2020. (X. 27.) sp-i határozat: az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet
75/2020. (X. 27.) sp-i határozat: TOP pályázatban műszaki ellenőr kiválasztása
76/2020. (X. 27.) sp-i határozat: TOP pályázatban kivitelezési munkálatok ajánlattéti
felhívásának elfogadása
77/2020. (X. 27.) sp-i határozat: TOP pályázatban bíráló bizottság megválasztása

Szám: SP/36-9/2020

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

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 27. napján 16,08 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:
73/2020. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 22.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mező Gáborné polgármester

2. Javaslat Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és
kerti hulladék égetéséről szóló 9/2014. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Mező Gáborné polgármester
3. Javaslat a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022 azonosító számú, „Minibölcsőde
létesítése Sorokpolányban” című projekt keretében a teljes kivitelezési
munkálatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
4. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. SOROKPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI
FORMÁK HELYI SZABÁLYAIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A
FIZETENDŐ
TÉRÍTÉSI
DÍJAKRÓL
SZÓLÓ
16/2016.
(XI.
22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja a rendelet módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2020. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2. JAVASLAT SOROKPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL SZÓLÓ
9/2014. (VIII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSÉRŐL
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 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
74/2020. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az avar és kerti
hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet az előterjesztés szerinti
tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg a Vas Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztálya részére.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján
véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére
terjessze elő.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
3./ 2020. december 31.
3. JAVASLAT
A
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022
AZONOSÍTÓ
SZÁMÚ,
„MINIBÖLCSŐDE LÉTESÍTÉSE SOROKPOLÁNYBAN” CÍMŰ PROJEKT
KERETÉBEN A TELJES KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE
VONATKOZÓ BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁNAK
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja az I. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:

75/2020. (X. 27.) 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 műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárásban
benyújtott 3 db árajánlatot érvényesnek tekinti, így a beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja Zambó Gábor e.v. (9700 Szombathely, Barátság u.
11.) által adott, az 1. pontban írt műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó
bruttó 800.000 Ft, azaz bruttó nyolcszázezer forint összegű árajánlatot, valamint a
beszerzési eljárás nyertesének Zambó Gábor e.v. 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
megbízási szerződést megkösse.
4./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt műszaki ellenőri feladatok fedezetét az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a
pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2020. október 30. a szerződés megkötésére
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
76/2020. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beszerzési
Szabályzatának előírásai alapján a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022. azonosító számú,
„Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban” című projekt keretében a teljes
kivitelezésre 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 cégektől kérjen be árajánlatokat:
- Nyugat-Ép Húsz Kft. (9797 Nárai, Vadász u. 15., képviseli: Fábián Roland
ügyvezető, e-mail: nyugatephusz@gmail.com)
- Vasi Nodom Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 29. I/4., képviseli: Velkei
Péter ügyvezető, e-mail: velkeipeter@gmail.com)
- COM-KO Kft. (9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 34. fszt. 2., képviseli: Komláti
Péter ügyvezető, e-mail: gepeszet.peter@gmail.com).
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás
megindítására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve a felhívás kiküldésére 2020. október 31.

Mező Gáborné polgármester javasolja a bíráló bizottság műszaki szakértelemmel bíró
tagjaként Zambó Gábor műszaki ellenőrt megválasztását. Kéri ezzel a kiegészítéssel a III.
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
77/2020. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszerzési
Szabályzat előírásainak megfelelően a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022. azonosító
számú, „Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban” című projekt keretében a teljes
kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás keretében a 3 fős Bírálóbizottság tagjának
megválasztja:
- Cs. Tóth Levente építészt elnöknek,
- Galambosné Szabó Nikolettát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorokpolányi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézőjét tagnak,
- Zambó Gábor műszaki ellenőr, mint műszaki szakértelemmel bíró személyt tagnak.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 16,27 órakor bezárta.
K. m. f.
Mező Gáborné
polgármester sk.

Készítette:

Gáspár Nikoletta
jegyzőkönyvvezető sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.

