Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.
Tel: 556-000

J EGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 8-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
1/2021. (VII. 8.) sk-i határozat: napirend elfogadása
2/2021. (VII. 8.) sk-i határozat: háziorvosi rendelési idő módosítása
3/2021. (VII. 8.) sk-i határozat: falugondnoknak cafetéria jóváhagyása
4/2021. (VII. 8.) sk-i határozat: falugondnok 2020. évi munkájának jutalmazása
5/2021. (VII. 8.) sk-i határozat: falugondnok 2021. I. félévi munkájának jutalmazása
6/2021. (VII. 8.) sk-i határozat: járda készítésének megrendelése
7/2021. (VII. 8.) sk-i határozat: polgármesteri határozatok és rendeletek elfogadása
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Szám: SK/168-1/2021

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

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 8-án 9,00 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorkikápolnai Ügyfélszolgálatán
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Jelen vannak:

Mező Gábor polgármester
Tóth Zoltán alpolgármester
Hódosi Erik képviselő
Németh Endre képviselő
Németh Krisztián képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző
Lakossági érdeklődő:

(5 fő)

(1 fő)

(0 fő)

Mező Gábor polgármester 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 Gábor 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:
1/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak szerint
fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat háziorvosi rendelési idő módosítására
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Mező Gábor polgármester
2. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ MÓDOSÍTÁSÁRA
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Mező Gábor polgármester
/A megkeresés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy a Kiss-Németh Egészségügyi Bt. (9773 Sorokpolány, Fő u.
104.) képviseletében dr. Kiss Gabriella háziorvos az előzetesen megküldött levéllel kereste meg az
Önkormányzatot, melyben kérte a feladatellátási megállapodás módosítását a rendelési idő
módosítása miatt. A rendelési idő keretében tanácsadás, mely egyben prevenciós rendelés is páratlan
hetente 12.00 órától 13.00 óráig tartana. Kéri a képviselő-testület döntését a rendelési idővel
módosítását feladatellátási megállapodás keretében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
2/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss-Németh Egészségügyi
Bt. (9773 Sorokpolány, Fő u. 104.) képviseletében dr. Kiss Gabriella háziorvossal kötött
feladatellátási megállapodást módosítja a rendelési idő tekintetében, mely szerint a
tanácsadás, mely egyben prevenciós rendelés is: páratlan hetente 12.00 órától 13.00 óráig tart.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésről az érintettet értesítse.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a feladatellátási megállapodás módosításának aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2. VEGYES ÜGYEK
2.1. FALUGONDNOK 2021. ÉVI CAFETÉRIA KERETÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Előadó: Tóth Zoltán alpolgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Zoltán alpolgármester részére. Jelzi, hogy a
napirend megtárgyalásában és a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
/Mező Gábor polgármester 9,06 órakor elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 4 fő./
Tóth Zoltán alpolgármester előadja, hogy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel
2021. január 1-től 2021. június 14. napjáig a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
46.§ (4) bekezdése alapján a polgármester gyakorolta.
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Ennek értelmében a polgármester, mint falugondnok nem állapíthatott meg a maga részére cafetéria
keretet, ehhez képviselő-testületi döntés szükséges. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Mező
Gábor falugondnok részére 2021. évben bruttó 200.000 Ft összegű cafetéria keretet állapítson meg,
melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet személyi
juttatások keret terhére biztosított. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
3/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna Község
Önkormányzatánál foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott falugondnok részére 2021. évben
bruttó 200.000 Ft, azaz bruttó kettőszázezer forint/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít,
amelynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
személyi juttatások keret terhére biztosított.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
2.2. FALUGONDNOK JUTALMAZÁSA
Előadó: Tóth Zoltán alpolgármester
Hozzászólások:
Tóth Zoltán alpolgármester előadja, hogy 2020. november 4. napjától kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel a falugondnok 2020. évi jutalmazásáról a képviselő-testület szintén nem tudott határozatot
hozni. Javasolja, hogy a falugondnok közalkalmazott részére 2020. évben nyújtott kiemelkedő
munkája elismeréseként bruttó 120.000 Ft összegű jutalom kerüljön jóváhagyásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
4/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna Község
Önkormányzata falugondnoka részére 2020. évi munkája elismeréseként bruttó 120.000 Ft,
azaz bruttó egyszázhúszezer forint készpénz jutalmat hagy jóvá.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
Tóth Zoltán alpolgármester előadja, hogy 2020. november 4. napjától kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel a falugondnok 2021. I. félévi jutalmazásáról a képviselő-testület szintén nem tudott
határozatot hozni, 2021. június 15. óta pedig először ülésezik a képviselő-testület. Javasolja, hogy a
falugondnok közalkalmazott részére 2021. I. félévben nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként
bruttó 100.000 Ft összegű jutalom kerüljön jóváhagyásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
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5/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna Község
Önkormányzata falugondnoka részére 2021. I. félévi munkája elismeréseként bruttó 100.000
Ft, azaz bruttó egyszázezer forint készpénz jutalmat hagy jóvá.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
/Mező Gábor polgármester 9,13 órakor visszaérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők
száma 5 fő./
Tóth Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Mező Gábor polgármester részére.
2.3. JÁRDA KÉSZÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester előadja, hogy a felújítás alatt álló kultúrház épülete előtt járda készítése
szükséges. Árajánlatot kért be a járda készítésére Horváth Jenő egyéni vállalkozótól (9915 Nádasd,
Petőfi S. út 75.), aki bruttó 950.000 Ft összegű árajánlatot adott a munka kivitelezésére és
anyagköltségre együttesen. Tekintettel arra, hogy a járda készítésének összege nem haladja meg a
nettó 1.000.000 Ft összegű értékhatárt, így az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján egyszerű
beszerzési eljárást kell lefolytatni egy ajánlattevővel. Javasolja képviselő-testületnek a járda
készítésének megrendelését és kivitelezését Horváth Jenő egyéni vállalkozótól (9915 Nádasd, Petőfi S.
út 75.) bruttó 950.000 Ft összegben, amelynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletben az általános tartalék keret terhére biztosított.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
6/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felújítás alatt álló kultúrház
épülete előtt járda készítését rendeli meg Horváth Jenő egyéni vállalkozótól (9915 Nádasd,
Petőfi S. út 75.) bruttó 950.000 Ft összegben, amelynek fedezete az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az általános tartalék keret terhére
biztosított.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.4. VESZÉLYHELYZET IDEJÉN
TUDOMÁSUL VÉTELE
Előadó: Mező Gábor polgármester

HOZOTT

POLGÁRMESTERI

HATÁROZATOK

Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy 2020. november 4. napján veszélyhelyzetet hirdetett ki a
Magyar Kormány a koronavírus világjárványra való tekintettel.
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel a 2020. november 4.
napja és 2021. június 14. napja közötti időszakban a polgármester a képviselő-testület tagjainak
előzetes véleményével hozta meg határozatait és döntött rendelet módosításáról, hatályon kívül
helyezéséről. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1.§-a szerint: „A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a
fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.” Ez a rendelkezés
2021. június 15. napjától hatályos. Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul a fenti
időszakban hozott polgármesteri határozatokat, valamint önkormányzati rendeleteket. Kéri a
képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
meghozta a következő határozatot:
7/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kormány
által elrendelet veszélyhelyzet ideje alatt, 2020. november 4. és 2021. június 14. napja közötti
időtartamban hozott valamennyi polgármesteri határozatot, valamint a polgármester által
hozott valamennyi önkormányzati rendeletet.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános képviselőtestületi ülést 9,25 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

6

