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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 27-én megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
3/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet

Határozatok:
1/2020. (I. 27.) sk-i határozat: napirend elfogadása
2/2020. (I. 27.) sk-i határozat: adósságot keletkeztető ügyletek
3/2020. (I. 27.) sk-i határozat: KÖH cafeteria juttatás elfogadása
4/2020. (I. 27.) sk-i határozat: KÖH 2020. évi költségvetésének elfogadása
5/2020. (I. 27.) sk-i határozat: védőnői szolgálat 2020. évi költségvetése
6/2020. (I. 27.) sk-i határozat: Sorkifaludi Bokréta Óvoda fenntartásához hozzájárulás
7/2020. (I. 27.) sk-i határozat: Sorokpolányi Kirendeltséghez hozzájárulás
8/2020. (I. 27.) sk-i határozat: önkormányzati dolgozó béren kívüli juttatása
9/2020. (I. 27.) sk-i határozat: KÖH SZMSZ elfogadása
10/2020. (I. 27.) sk-i határozat: KÖH Etikai Szabályzat elfogadása
11/2020. (I. 27.) sk-i határozat: 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
12/2020. (I. 27.) sk-i határozat: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
13/2020. (I. 27.) sk-i határozat: Beszerzési Szabályzat elfogadása
14/2020. (I. 27.) sk-i határozat: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló Szabályzat
elfogadása
15/2020. (I. 27.) sk-i határozat: közművelődési szolgáltatási terv elfogadása
16/2020. (I. 27.) sk-i határozat: kártevőirtási szerződés jóváhagyása
17/2020. (I. 27.) sk-i határozat: Ösztöndíj Pályázat kiírása
18/2020. (I. 27.) sk-i határozat: szándéknyilatkozat ingatlan megvásárlásáról
19/2020. (I. 27.) sk-i határozat: háziorvosnak levél küldése
20/2020. (I. 27.) sk-i határozat: új könyvtárosi megbízás
21/2020. (I. 27.) sk-i határozat: könyvtárosi megbízás szerződés megszűntetése
22/2020. (I. 27.) sk-i határozat: zöldfelület-kezelési szerződés megszűntetése

Szám: SK/30-1/2020

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

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 27. napján 8,01 órai kezdettel megtartott
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

(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző

(1 fő)

Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Mező Gábor 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 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:
1/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három
évre várható összegére
Előadó: Mező Gábor polgármester
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2. Javaslat cafeteria juttatás megállapítására
Előadó: Mező Gábor polgármester
3. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
4. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Mező Gábor polgármester
5. Sorkikápolna Község Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Mező Gábor polgármester
6. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
helyi
közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mező Gábor polgármester
7. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
8. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatának
elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
9. Javaslat közbeszerzési terv elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
10. Javaslat szabályzatok elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
11. Javaslat a közművelődési szolgáltatási terv elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
12. Javaslat zöldfelület-kezeléssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
13. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEINEK, VALAMINT
ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEIBŐL
EREDŐ
FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEINEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE
VÁRHATÓ ÖSSZEGÉRE
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
2/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az
önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2. JAVASLAT CAFETERIA JUTTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
3/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 7 főben határozza meg.
2./ A Képviselő-testület a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalnál
foglalkoztatott 7 fő köztisztviselő részére 2020. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz
bruttó kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.
3./ A Képviselő-testület a 2. pontban részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a
hivatal költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
2020. február 28.
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3. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester

ÖNKORMÁNYZAT

2020.

ÉVI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát.
Dr. Varga Krisztina jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal polgármesteri
egyeztetésére 2020. január 20. napján került sor, ahol a polgármesterek elfogadásra javasolták
a képviselő-testületeknek a közös önkormányzati hivatal előterjesztett 2020. évi
költségvetését az előterjesztés mellékletét képező jegyzőkönyv szerint.
Mező Gábor polgármester javasolja a közös
költségvetéséről szóló határozati javaslat elfogadását.

önkormányzati

hivatal

2020.

évi

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
4/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat 1-3. mellékletét képező
mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszege
39.723.683 Ft, melyből
aa) Működési kiadások
39.723.683 Ft
ebből:
1. személyi juttatások:
28.838.683 Ft
2. munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó:5.160.000Ft
3. dologi kiadások:
5.725.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:
0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások:
0 Ft
ab) Felhalmozási kiadások
0 Ft
ac) Finanszírozási kiadások
0 Ft
b) Bevételi főösszege
39.723.683 Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek
0 Ft
ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:
0 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:0 Ft
3. közhatalmi bevételek:
0 Ft
4. működési bevételek:
0 Ft
5. felhalmozási bevételek:
0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök:
0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
0 Ft
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bb) Finanszírozási bevételek:
39.723.683 Ft
ebből:
Előző évi maradvány igénybevétele
0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás 39.723.683 Ft
Létszámkeret:
7 fő köztisztviselő
2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetéséhez lakosságszám-arányosan 96.309 Ft önkormányzati
hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletben az egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre sor terhére.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
azonnal
4. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
2020.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja a védőnői szolgálat
költségvetésének jóváhagyását, az I. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
5/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Sorkifalud,
Nemeskolta, Gyanógeregye és Sorkikápolna Községek Védőnői Szolgálatának 2020.
évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszegét 4.220.000,- Ft-ban
határozza meg.
2./ A Képviselő-testület a 2020. évben fizetendő, ellátottak arányában történő
hozzájárulás összegét Sorkikápolna Község Önkormányzata tekintetében 162.671 Ft
összegben határozza meg, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az
egyéb működési célú kiadások terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester javasolja a II. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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6/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifalud, 253/1.
hrsz-ú, kivett általános iskola megnevezésű, természetben 9774 Sorkifalud, Kossuth
L. u. 75. szám alatti ingatlan – amelyben a Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Napközi
Otthon ebédlője és konyhája, a hozzá tartozó kiszolgáló-, illetve raktárhelyiségekkel,
valamint a Sorkifaludi Bokréta Óvoda működik – 19/100 tulajdoni arányú
tulajdonosaként kijelenti, hogy az épület fenntartásának 2020. évi költségeihez bruttó
300.000 Ft összeget, azaz bruttó háromszázezer forint biztosít a Sorkifaludi Bokréta
Óvoda fenntartója a Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása részére az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
egyéb működési célú támogatások kerete terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester javasolja a III. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
7/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkfialudi Közös
Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltségének üzemeltetési költségét 2020.
évben 3.560.498 Ft összegben elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a 2020. évben fizetendő, lakosságszám arányában történő
hozzájárulás összegét 854.520 Ft összegben határozza meg, melyet az önkormányzat
2020. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy a falugondnok cafetériájával kapcsolatos
határozati javaslat megtárgyalásával kapcsolatban személyes érintettséget jelent be és jelzi,
hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni. Felkéri az ülés vezetésére és a határozati
javaslat megtárgyalása érdekében Tóth Zoltán alpolgármestert.
Tóth Zoltán alpolgármester a falugondnok, aki a polgármester, a 2020. évi cafetériájával
kapcsolatban nettó 20.000 Ft keretösszegű cafetériára tett az előterjesztésben javaslatot.
Elmondja, hogy a falugondnok cafetériája 2019. évben nettó 100.00 Ft keretösszeg volt, ehhez
képest a 2020. évi cafetériája jelentősebb alacsonyabb.
Dr. Varga Krisztina jegyző javasolja, hogy a határozati javaslatban a határozat
végrehajtásáért a felelős a polgármester helyett az alpolgármester legyen.
Tóth Zoltán alpolgármester javasolja az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslat
elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
8/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna
Község Önkormányzatánál foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott, falugondnok részére
2020. évben nettó 20.000 Ft/fő/év, azaz nettó húszezer forint/fő/év keretösszegű
cafetéria juttatást biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a személyi
juttatások keret terhére.
2./ A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
alpolgármester
Határidő:
azonnal
Tóth Zoltán alpolgármester átadja az ülés vezetését Mező Gábor polgármester részére.
Mező Gábor polgármester javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
5. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÉPVISELŐTESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 3/2015.
(III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester javasolja a képviselő-testületnek a rendelet módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
6. SORKIKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ
BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ
2/2014. (II. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a lefolytatott beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Vasi Ja-Sa
Kft. adta, így 2019 decemberében vele kötötte meg az önkormányzat a közszolgáltatási
szerződést a képviselő-testület határozatában tett felhatalmazás alapján. Javasolja a rendelet
módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
7. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát.
Dr. Varga Krisztina jegyző javasolja „– a 2. pontban foglaltak szerint figyelembevételével –„
szövegrész elhagyását a határozati javaslat 1. pontjából.
Mező Gábor polgármester javasolja a határozati javaslat 1. pontjának ismertetett
módosításával a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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9/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – a 2. pontban foglaltak
kivételével – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának 31., 34., 36-40., 44., 57-59., 63-65., 85. és 86. pontját
tudomásul veszi.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban írt Szabályzat
aláírására.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
8. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ETIKAI
SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
10/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal és
formában elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Etikai Szabályzat aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
9. JAVASLAT KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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11/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény közbeszerzési tervezési szabályainak való
megfeleltetéssel a 2020. évre szóló éves összesített közbeszerzési tervét – az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában – elfogadja azzal, hogy
amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint
módosítja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközbeni szükséges
módosítások átvezetésére.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy öt munkanapon belül
intézkedjen a terv megjelentetéséről.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
10.JAVASLAT SZABÁLYZATOK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja az I.
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
12/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. pontban írt Közbeszerzési
Szabályzat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a II.
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:

11

13/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna
Község Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. pontban írt Beszerzési
Szabályzat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a III.
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
14/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna
Község Önkormányzatának az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény 11.§ (6) bekezdés alapján a vagyonnyilatkozat átadására,
nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére
vonatkozó feladatok végrehajtására szóló Szabályzatát az előterjesztés melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. pontban írt Szabályzat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
11.JAVASLAT A KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSI TERV ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti a kiküldött előterjesztés tartalmát és javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
15/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna
község 2020. évi közművelődési szolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

12.VEGYES ÜGYEK
12.1.RÁGCSÁLÓIRTÁS
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy a RÁGCSÁVÓK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(9700 Szombathely, Sas u. 6.) a 2017. április 1. napján kötött megállapodásban rögzített
szolgáltatási díjat 2020. január 1. napjától módosítja. Erre tekintettel szükséges az ülésen
kiosztott kártevőirtási szerződés elfogadása és megkötése. Javasolja, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő gát kártevőirtása érdekében az ülésen kiosztott kártevőirtási szerződést
hagyja jóvá a képviselő-testület és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
16/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a RÁGCSÁVÓK
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (9700 Szombathely, Sas u. 6.) kötendő
kártevőirtási szerződést az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja
és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt szerződés fedezetét az önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyéb szolgáltatások
igénybevétele tételsora terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
12.2.EFOP PÁLYÁZAT KERETÉBEN ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 azonosító számú,
„Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém megyében”
című projekt keretén belül lehetőség nyílt arra, hogy a nappali tagozatú középiskolás tanulók
és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére forrást biztosítson az önkormányzat
Pályázati ösztöndíj programhoz. A három hónapon keresztül, 2020. február 1. és április 30.
között, folyósított összeggel az önkormányzat hozzá tud járulni a tanulással összefüggő
költségekhez a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton kívül is. Az ösztöndíj összege havi
legfeljebb 10.000 Ft összegben kerülne meghatározásra, annak függvényében, hogy mennyi
fő pályázó nyújtja be érvényes pályázatát.
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Az ösztöndíjat minden hónapban a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal átutalással
fogja a pályázati adatlapon szerepeltett bankszámlára teljesíteni. Javasolja az ülésen kiosztott
pályázati felhívás és a mellékletét képező adatlap és GDPR nyilatkozat elfogadását a
képviselő-testület részére. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
17/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-162017-00019 „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” című pályázat keretében Ösztöndíj Pályázatot ír ki az
előterjesztett pályázati kiírás alapján és elfogadja a kiírás mellékletét képező pályázati
adatlapot, illetve GDPR nyilatkozatot.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásával kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
3./ A Képviselő-testület a pályázati ösztöndíjak összegét az EFOP-1.5.2-16-2017-00019
„Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém
megyében” című pályázatban rendelkezésre álló keret terhére biztosítja.
Felelős:
Mező Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
12.3.INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRA SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester a Kultúrház udvarának bővítése érdekében javasolja, hogy a
Sorkikápolna, Dózsa u. 1. sz. alatti ingatlan megvásárlására tegyen az önkormányzat
szándéknyilatkozatot. Elmondja, hogy az ingatlan megvásárlásához ingatlanforgalmi
értékbecslés szükséges. Elmondja, hogy az önkormányzat kb. 4 millió Ft összegű általános
tartaléka fedezetet biztosít a maximum 1 millió Ft összegű vételár kifizetésére. Javasolja,
hogy az ingatlan tulajdonosainak küldjön levelet az önkormányzat arról, hogy az
önkormányzatnak szándékában áll a Sorkikápolna, Dózsa u. 1. sz. alatti ingatlant
megvásárolni az értékbecslés alapján kialkudott vételár ellenében. Kéri a képviselő-testület
döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
18/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki
arra vonatkozólag, hogy a 9774 Sorkikápolna, Dózsa u. 1. sz. alatti ingatlant meg
kívánja vásárolni.
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2./
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
az
érintett
ingatlantulajdonosok
kiértesítésére
és
az
ingatlanforgalmi
értékbecslés
megrendelésére.
3./ A Képviselő-testület az ingatlanforgalmi értékbecslés fedezetét az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyéb szolgáltatások
igénybevétele tételsora terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
12.4.HÁZIORVOSSAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy múlt kedden, 2020. január 21. napján a háziorvos
jelentős késéssel érkezett meg a rendelésre a 14,00 óra helyett 16,18 órakor. Többször
próbálta elérni a háziorvost telefonon, hogy mikor érkezik meg a rendelésre, azonban a
háziorvos nem vette fel a telefonját és többszöri keresést követően a háziorvos asszisztense
tájékoztatta, hogy érkezni fognak a háziorvosi rendelésre, ugyan késve. 2020. január 23.
napján csütörtökön 11,57 órakor kapott Messengeren üzenetet, hogy késik a háziorvos és az
asszisztens, így lehetősége se volt arra, hogy a lakosokat kiértesítse a 12 órakor kezdődő
orvosi rendelés előtt. A késés oka a háziorvos szerint eszközök átvétele volt, azonban ő maga
Nemeskoltán ez időben több háznál is látta a háziorvost. Az önkormányzat és a háziorvos
között létrejött feladatellátási megállapodásban foglaltakat több pontban megsértette ezzel a
magatartásával a háziorvos, így javasolja a korábbi rendelési idő visszaállását azzal a
módosítással, hogy kedden 14.30 órától 16.30 óráig, csütörtökön pedig 8.30 órától 10.30 óráig
tartson a háziorvosi rendelés. Elmondja továbbá, hogy a megállapodás alapján a veszélyes
hulladék elszállíttatása és a takarítási költségek a háziorvost terheli, azonban a takarítást a
megállapodás ellenére az önkormányzat fizeti, a háziorvos nem hajlandó.
Tóth Zoltán alpolgármester jelzi, hogy a háziorvos az orvosi rendelésről való késését azzal
fogja magyarázni, hogy lakosságszám-arányosan kizárólag heti egy alkalommal köteles
Sorkikápolnán rendelni.
Németh Endre képviselő megjegyzi, hogy rengetegen jönnek a sorkikápolnai rendelésre
olyanok is, akik nem helyi lakosok, hanem a környező településeken vagy távolabb élnek.
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy múlt kedden kizárólag egy más településről
származó lakó volt, illetve ahogy említette a háziorvos Nemeskoltán volt például múlt
csütörtök délelőtt is a sorkikápolnai rendelés helyett. Javasolja a háziorvos részére felszólító
levél megküldését, hogy a rendelési időt és a megállapodásban foglaltakat a háziorvos tartsa
be. Kéri a képviselő-testület jóváhagyását felszólító levél kiküldéséhez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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19/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
polgármestert, hogy az önkormányzat nevében küldjön felszólító levelet a háziorvos
részére az önkormányzat és a háziorvos között létrejött feladatellátási
megállapodásban foglaltak, valamint a sorkikápolnai rendelési idő betartására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
12.5.KÖNYVTÁROSI MEGBÍZÁS
Előadó: Mező Gábor polgármester
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, ahogy a képviselő-testület előtt is ismert Miklós Judit
könyvtáros 2020. január 6. napjától tartós távolléten van, így szükséges volt ezen naptól a
könyvtáros helyettesítése. A könyvtáros helyettesítésére Horváth Péter sorkikápolnai lakost
kérte fel, aki azt el is vállalta, így ő helyettesíti Miklós Judit könyvtárost 2020. január 6.
napjától. Megjegyzi, hogy Horváth Péter a megfelelő végzettséggel rendelkezik a
könyvtárosi feladatok ellátásához. Tekintettel arra, hogy Miklós Judit könyvtáros tartós
távolléte bizonytalan időtartamú, ezért szükséges lenne az ő megbízását közös
megegyezéssel 2020. január 31. napjával megszűntetni és helyette 2020. február 1. napjától
Horváth Pétert megbízni a könyvtárosi feladatok ellátásával havi bruttó 45.000 Ft összegért.
A helyettes könyvtárosnak a helyettesítés időszakára 2020. január 6. napjától 2020. január 31.
napjáig bruttó 45.000 Ft összeget javasol megállapítani. Kéri a képviselő-testületet, hogy
bízza meg Horváth Péter sorkikápolnai lakost a helyettes könyvtárosi feladatok ellátásával,
illetve bízza meg 2020. február 1. napjától a könyvtárosi feladatok ellátásával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
20/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Péter
sorkikápolnai lakost megbízza 2020. január 6. napjától 2020. január 31. napjáig a
helyettes könyvtárosi feladatok ellátásával bruttó 45.000 Ft megbízási díjért.
2./ A Képviselő-testület Horváth Péter sorkikápolnai lakost megbízza 2020. február 1.
napjától határozatlan időtartamra a könyvtárosi feladatok ellátásával havi bruttó
45.000 Ft, azaz havi bruttó negyvenötezer forint megbízási díj ellenében.
3./ A Képviselő-testület a megbízási díj fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a személyi juttatások terhére
biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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Mező Gábor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Miklós Judit könyvtáros
megbízási szerződését 2020. január 31. napjával közös megegyezéssel szüntesse meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
21/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Miklós Judit
könyvtáros megbízási szerződést 2020. január 31. napjával közös megegyezéssel
megszünteti.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
tájékoztassa és a megszüntető okiratot aláírja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
12.6.ZÖLDFELÜLET-KEZELÉSI
MEGSZŰNTETÉSE
Előadó: Mező Gábor polgármester

VÁLLALKOZÁSI

SZERZŐDÉS

Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester elmondja, hogy érintettsége folytán a napirend előterjesztésére
felkéri Tóth Zoltán alpolgármestert.
/Mező Gábor polgármester 8,40 órakor elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők
száma 4 fő./
Tóth Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a zöldfelület-kezelési szerződést kötött a tavalyi
évben az önkormányzat Mező Gábor sorokpolányi vállalkozóval, aki 2020. január 31.
napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni a vállalkozási szerződést. Előadja, hogy
a zöldfelület-kezelési feladatok és a hóeltakarítási munkálatok elvégzése érdekében mielőbb
szükséges új ajánlattételi felhívás kiírása és vállalkozók megkeresése a feladat ellátására.
Várhatóan 2020 februárjában kerülne a képviselő-testület elé az új ajánlattételi felhívás. Kéri
a képviselő-testületet, hogy 2020. január 31. napjával közös megegyezéssel szüntesse meg a
zöldfelület-kezelési szerződést és hatalmazza fel az alpolgármestert a megszűntető okirat
aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
22/2020. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mező Gábor
sorokpolányi egyéni vállalkozóval kötött zöldfelület-kezelési szerződést 2020. január
31. napjával közös megegyezéssel megszűnteti.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az 1. pontban írt okirat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős:
Határidő:

alpolgármester
azonnal

/Mező Gábor polgármester 8,48 órakor visszaérkezett az ülésterembe, a jelenlévő
képviselők száma 5 fő./
Tóth Zoltán alpolgármester átadja az ülés vezetését Mező Gábor polgármester részére.
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,50 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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