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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 17-én megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
4/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozatok:
23/2020. (II. 17.) sk-i határozat: napirend elfogadása
24/2020. (II. 17.) sk-i határozat: zöldterület-kezeléssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás
elfogadása
25/2020. (II. 17.) sk-i határozat: bíráló bizottság megválasztása
26/2020. (II. 17.) sk-i határozat: EFOP ösztöndíj összegének megemelése
27/2020. (II. 17.) sk-i határozat: EFOP ösztöndíjak megállapítása

Szám: SK/30-2/2020

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

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 17. napján 7,33 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

(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző

(1 fő)

Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Mező Gábor polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelent képviselőket, valamint a
tanácskozási joggal jelenlévőket. 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 Gábor 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:
23/2020. (II. 17.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Sorkikápolna Község Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Mező Gábor polgármester
2. Javaslat zöldfelület-kezelésre vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
2

3. Döntés az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy
humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém megyében” című
pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. 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 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2. JAVASLAT ZÖLDFELÜLET-KEZELÉSRE
FELHÍVÁS ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester

VONATKOZÓ

AJÁNLATTÉTELI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Dr. Varga Krisztina jegyző jelzi, hogy az I. határozati javaslatban elírásra került az
ajánlattételi határidő napja, az helyesen 2020. február 20. napján 12 óra.
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Mező Gábor polgármester javasolja, hogy az ajánlattételi felhívás az I. határozati javaslatban
foglaltak szerint, a módosított 2020. február 20. napján 12 órai benyújtási határidővel Erős
Zoltán egyéni vállalkozó (9774 Sorkifalud, József A. u. 20., e-mail: erzoltan@gmail.com),
Dávid Balázs egyéni vállalkozó (9773 Sorokpolány, Alsó u. 7., e-mail:
david.balazs@vipmail.hu) és Megabona Trans Kft. (8200 Veszprém, Viola u. 2., e-mail:
megavonatrans@gmail.com) részére kerüljön kiküldésre e-mailen az ajánlattételi felhívás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
24/2020. (II. 17.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna
Község Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása
szolgáltatás ellátására 2020. február 20. napján 12 órai határidővel árajánlatokat kér be
az alábbi cégektől:
- Erős Zoltán egyéni vállalkozó (9774 Sorkifalud, József A. u. 20., e-mail:
erzoltan@gmail.com),
- Dávid Balázs egyéni vállalkozó (9773 Sorokpolány, Alsó u. 7., e-mail:
david.balazs@vipmail.hu)
Megabona
Trans
Kft.
(8200
Veszprém,
Viola
u.
2.,
e-mail:
megabonatrans@gmail.com).
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok e-mailen történő
kiküldésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester javasolja, hogy a II. határozati javaslat elfogadását.
Hódosi Erik képviselő előadja, miután őt javasolta a polgármester úr a bírálóbizottság
elnökének, így bejelenti személyes érintettségét és jelzi, hogy a döntéshozatalban nem kíván
részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
25/2020. (II. 17.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna
Község Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása
szolgáltatás ellátására bekért árajánlatok elbírálására a Beszerzési Szabályzat alapján
3 fős Bíráló bizottság elnökének megválasztja Hódosi Erik képviselőt, tagjának
Udvardi Zsófiát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjét
és Wölfer Csabát, a Hivatal adóügyi ügyintézőjét.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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3. DÖNTÉS AZ EFOP-1.5.2-16-2017-00019 „ÖNBECSÜLÉS, TELJESSÉG, EGYSÉG,
AVAGY HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE VAS ÉS VESZPRÉM
MEGYÉBEN” CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ ÖSZTÖNDÍJRÓL
Előadó: Mező Gábor polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a 2020. január
27-i ülésén fogadta el a képviselő-testület az Ösztöndíj pályázat pályázati felhívását,
amelyben a képviselő-testület legfeljebb 10.000 Ft összegben állapította meg az ösztöndíj
mértékét. Elmondja, hogy az előzetes becslések ellenére csak 6 pályázat érkezett be, így
magasabb összegben is megállapítható a havonta nyújtható ösztöndíj. Javasolja, hogy havi
bruttó 15.000- Ft, azaz havi bruttó tizenötezer forint összegű támogatást állapítson meg a
képviselő-testület a 2019/2020. tanév II. félévére, 2020. február 1-jétől 2020. április 30. napjáig.
Tóth Zoltán alpolgármester bejelenti személyes érintettségét, tekintettel arra, hogy a lánya is
az ösztöndíjra pályázók között van. Jelzi, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
26/2020. (II. 17.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-201700019 „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” című pályázathoz kapcsolódó Ösztöndíj Pályázat pályázati
felhívásában szereplő legfeljebb 10.000 Ft havi ösztöndíj összegét módosítja és 2020.
február 1-jétől 2020. április 30. napjáig havi bruttó 15.000,- Ft, azaz havi bruttó
tizenötezer forint összegű támogatást állapít meg a jogosult pályázók részére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gábor polgármester kiosztja a táblázatos kimutatást, amely részletesen tartalmazza a
benyújtott pályázók adatait és a jogosult pályázókat. Javasolja az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a kimutatásban szereplő 6 fő pályázó részére
kerüljön az ösztöndíj megállapításra.
Tóth Zoltán alpolgármester bejelenti személyes érintettségét, tekintettel arra, hogy a lánya is
az ösztöndíjra pályázók között van. Jelzi, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
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27/2020. (II. 17.) 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 pályázathoz kapcsolódó Ösztöndíj Pályázat keretében havi
bruttó 15.000,- Ft, azaz havi bruttó tizenötezer forint összegű támogatást állapít meg a
2019/2020. tanév II. félévére, 2020. február 1-jétől 2020. április 30. napjáig a következő
személyek részére:
- Kiss Zsanett Martina 9774 Sorkikápolna, Keszőce utca 1. szám alatti lakos,
- Kiss Viktória 9774 Sorkikápolna, Keszőce u. 1. szám alatti lakos,
- Horváth Nikolett 9774 Sorkikápolna, Kossuth Lajos utca 16. szám alatti lakos,
- Horváth Patrícia 9774 Sorkikápolna, Alkotmány utca 21. szám alatti lakos,
- Varga Viktória Edina 9774 Sorkikápolna, Petőfi Sándor utca 22. szám alatti lakos,
- Tóth Kíra Krisztina 9774 Sorkikápolna, Petőfi Sándor utca 24. szám alatti lakos.
2./ A Képviselő-testület felkéri Mező Gábor polgármestert, hogy a pályázókat a
döntésről tájékoztassa.
3./ A Képviselő-testület felkéri a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorokpolányi Kirendeltsége pénzügyi ügyintézőjét, hogy a támogatási összeg
átutalásáról a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően az EFOP-1.5.2-16-201700019 „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és
Veszprém megyében” című pályázatban rendelkezésre álló keret terhére gondoskodjon.
Felelős:
Mező Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
egyebekben ütemterv/pályázati kiírás szerint
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 7,49 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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