Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.
Tel: 556-038

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Rendeletek:
13/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelet a falugondnoki szolgálatról
14/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VI. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
1/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: napirend elfogadása
2/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: falugondnoki szolgálat indítása
3/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: falugondnoki szakmai program elfogadása
4/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: falugondnoki SZMSZ elfogadása
5/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: falugondnoki Gépjármű Szabályzat elfogadása
6/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: falugondnoki helyettesítésről együttműködési megállapodás
7/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: tevékenységnapló aláírásának mellőzése
8/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: közbeszerzési vállalkozói szerződés módosítása
9/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: falugondnok megválasztása
10/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: útfelújítás ajánlattételi felhívása
11/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: útfelújítás bíráló bizottságának megválasztása
12/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: Tűzoltó Egyesület támogatása
13/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: háziorvosnak számítógép beszerzése
14/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulásnak pénzeszköz
átadása
15/2021. (VII. 13.) sf-i határozat: polgármesteri határozatok és rendeletek tudomásul vétele

Szám: SF/279-1/2021

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

Készült:

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 13. napján 17,43 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.

Jelen vannak:

Erős Zoltán
Dénes Ferenc
Baranyai Ádám
Szabó-Pék Bernadett

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző, jegyzőkönyvvezető
(1 fő)
Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Erős Zoltán 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
Erős Zoltán polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi
pontok megtárgyalására azzal, hogy a képviselő-testület vegye napirendjére a „Javaslat a Sur
vezér és a Petőfi utca útfelújítása ajánlattételi felhívásának elfogadására” című előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
1/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. A falugondnoki szolgálat indításával kapcsolatos dokumentáció elfogadása,
falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Erős Zoltán polgármester
2. Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Erős Zoltán polgármester
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3. Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Erős Zoltán polgármester
4. Javaslat a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024. projektazonosító számú, „A sorkifaludi
általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése” tárgyú
projektben közbeszerzési szerződés módosítására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
5. Javaslat falugondnok megválasztására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
6. Javaslat a Sur vezér és a Petőfi utca útfelújítása ajánlattételi felhívásának
elfogadására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
7. Vegyes ügyek
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. A
FALUGONDNOKI
SZOLGÁLAT
INDÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS
DOKUMENTÁCIÓ ELFOGADÁSA, FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL
SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés megtárgyalását.
Dr. Varga Krisztina jegyző kiegészíteni javasolja a Szakmai Programot, a Szervezeti és
Működési Szabályzatot, valamint a Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatot a hatályba lépés
időpontjával 2021. augusztus 1. napjával, hogy a szabályzatokból egyértelműen
megállapítható legyen.
Erős Zoltán polgármester javasolja az I. határozati javaslat elfogadását a hatályba lépés
időpontjának kiegészítésével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
2/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 1.
napjától falugondnoki szolgáltatást kíván létrehozni.
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2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő
adatok módosítása iránti változásbejelentési kérelem és a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzés iránti kérelem benyújtásával.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2021. július 19.
Erős Zoltán polgármester javasolja a II. határozati javaslat elfogadását a hatályba lépés
időpontjának kiegészítésével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
3/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat
Szakmai Programját 2021. augusztus 1. napi hatálybalépéssel az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a Szakmai
Program aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erős Zoltán polgármester javasolja a III. határozati javaslat elfogadását a hatályba lépés
időpontjának kiegészítésével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
4/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2021. augusztus 1. napi hatálybalépéssel az
előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a Szabályzat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erős Zoltán polgármester javasolja a IV. határozati javaslat elfogadását a hatályba lépés
időpontjának kiegészítésével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
5/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat
Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatát 2021. augusztus 1. napi hatálybalépéssel az
előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a Szabályzat aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erős Zoltán polgármester javasolja az V. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
6/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkifalud Község
Önkormányzatával a falugondnok helyettesítéséről szóló együttműködési
megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erős Zoltán polgármester javasolja a VI. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
7/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Sorkifalud Község Önkormányzata fenntartásában működő Falugondnoki
szolgáltatás keretében ellátottak részéről a tevékenységnapló aláírása mellőzésre
kerüljön.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve folyamatos
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálatról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2. SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
SZÓLÓ 5/2015. (IV. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
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Erős Zoltán polgármester felkéri az előterjesztés ismertetésére dr. Varga Krisztina jegyzőt.
Dr. Varga Krisztina jegyző elmondja, hogy az előterjesztés szerint a 2021. augusztus 1.
napjától indítani tervezett falugondnoki szolgálatra tekintettel szükséges módosítani az
önkormányzati rendelet 1. mellékletét a kormányzati funkciók bővítése miatt, hogy a
falugondnoki szolgálat könyvelése megtörténhessen. Módosításra kerül továbbá az
önkormányzati rendelet 5. melléklete is a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott
hatáskörök bővítése érdekében, hogy a polgármester a falugondnoki szolgálat tekintetében
eljárhasson.
Erős Zoltán polgármester kéri a rendelet előterjesztés szerinti formában történő módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3.

SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 10/2021. (VI. 14.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztést, kéri a rendelet módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletét:

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló
10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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4. JAVASLAT A TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024. PROJEKTAZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „A
SORKIFALUDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KONYHA ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE” TÁRGYÚ PROJEKTBEN KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
8/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint döntéshozó a
TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024 azonosító számú, „Általános Iskola Energetikai
korszerűsítése (2)” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével a Vulcano Építő Kft-vel
(9700 Szombathely, Rumi Utca 288.) 2020. november 13. napján kötött vállalkozási
szerződést – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – módosítja, tekintettel
arra, hogy a kivitelezési munkálatok során egyenértékű csere eszközlésére került sor
a napelemek, az inverter és a hőszivattyú tekintetében.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Erős Zoltán polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Erős Zoltán polgármester
Határidő:
azonnal
5.

JAVASLAT FALUGONDNOK MEGVÁLASZTÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Előadja, hogy a pályázati
kiírásra határidőben 1 db pályázati dokumentáció érkezett, és Németh Máté Csaba
sorkifaludi lakos pályázata megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.
Elmondja, hogy 18.00 órai időpontra hívta meg Németh Máté Csaba sorkifaludi lakost,
pályázót személyes meghallgatásra, javasolja meghallgatását.
/Németh Máté Csaba pályázó belép az ülésterembe 18,00 órakor./
Erős Zoltán polgármester kéri a pályázót önéletrajzának, szakmai múltjának ismertetésére.
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Németh Csaba Máté pályázó előadja, hogy szeret a gyerekekkel és az idősekkel foglalkozni,
szerinte pontosan végzi a munkáját. Műszaki szakember vagyok, folyamatban van még az
Egészségügyi főiskolai végzettségem. Amíg időm engedi a Sportkör tagjait elkísértem a
futballmérkőzésekre, mint gyúró. Az előző munkahelyein az emberekkel volt tapasztalata.
Kijelenti, hogy vállalja egy éven belül a falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését.
Erős Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület tagjait kérdéseik feltevésére.
Baranyai Ádám képviselő nem kíván kérdést feltenni.
Szabó-Pék Bernadett képviselő nem kíván kérdést feltenni.
Erős Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a falugondnoki pályázati
eljárást minősítse eredményesnek, valamint az eljárás eredményeként Németh Máté Csaba
(9774 Sorkifalud, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti lakost) nevezze ki Sorkifalud Község
Önkormányzata falugondnoki munkakörére közalkalmazotti jogviszonyba 2021. augusztus
1. napjától határozatlan időre, heti 40 óra időtartamban 3 hónapos próbaidővel havi bruttó
bruttó 219.000 Ft, azaz bruttó kettőszáz-tizenkilencezer forint összeg illetmény fejében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
9/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki
pályázati eljárást eredményesnek minősíti.
2./ A Képviselő-testület a falugondnoki munkakörre 2021. augusztus 1. napjától
határozatlan időre, heti 40 óra időtartamban 3 hónapos próbaidővel
közalkalmazottként Németh Máté Csaba (9774 Sorkifalud, Dózsa Gy. u. 17. sz. alatti
lakost) kinevezi, illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 219.000 Ft, azaz bruttó kettőszáztizenkilencezer forint összegben állapítja meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
6. JAVASLAT A SUR VEZÉR ÉS A PETŐFI UTCA
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester

ÚTFELÚJÍTÁSA

Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az ülésen kiosztott előterjesztés tartalmát. Javasolja az
előterjesztés megtárgyalását és az I. határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
10/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „9774 Sorkifalud, Sur vezér utca 177.
hrsz-ú és Petőfi Sándor utca 28/1. hrsz-ú ingatlan, szilárd burkolatú közutak
felújítása” tárgyú 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 3 cégtől kérjen be árajánlatokat:
Varga és Varga Kft. (9800 Vasvár, Petőfi S. u. 25., képviselő: Varga Szabolcs,
ügyvezető, e-mail: info@vargaut.hu),
Szkendo Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 2., képviselő: Takács Sándor
ügyvezető, e-mail: info@szkendo.hu),
Aszfalt-Group Kft. (8948 Barlahida, Jókai M. u. 3., képviselő: Tüske Attila, email: aszfaltgroup@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 2021. július 14.
Erős Zoltán polgármester javasolja a II. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
11/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően a „9774 Sorkifalud, Sur vezér utca 177. hrsz-ú és Petőfi
Sándor utca 28/1. hrsz-ú ingatlan, szilárd burkolatú közutak felújítása” tárgyú
beszerzési eljárás keretében a 3 fős Bírálóbizottság tagjának megválasztja:
- Árvai Zoltán felelős tervezőt, mint műszaki szakértelemmel bíró személyt,
- Udvardi Zsófiát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
ügyintézőjét, pénzügyi tagnak,
- Wölfer Csabát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézőjét.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7. VEGYES ÜGYEK
7.1. SORKIFALUD-GYANÓGEREGYE
KÖZSÉGEK
EGYESÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELME
Előadó: Erős Zoltán polgármester

ÖNKÉNTES

TŰZOLTÓ
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Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester előadja, hogy a Sorkifalud-Gyanógeregye Községek Önkéntes
Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben
támogatást kért a 2021. évi működési költségek fedezésére. Az Egyesület az előző évben
kapott támogatásról az elszámolást elkészítette. Javasolja az Egyesület részére 200.000 Ft
összegű anyagi támogatás megállapítását az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
tételsor terhére.
Baranyai Ádám képviselő bejelenti személyes érintettségét, mint az Egyesület elnöke és jelzi,
hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
12/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SorkifaludGyanógeregye Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9774 Sorkifalud, Petőfi u. 19.)
részére támogatási kérelme alapján az egyesület 2021. évi működési költségeihez
200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű anyagi támogatást nyújt az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az egyéb
működési célú támogatások államháztartáson kívülre tételsor terhére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.2. HÁZIORVOSNAK SZÁMÍTÓGÉP BESZERZÉSE
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a háziorvos azzal kereste meg az
Önkormányzatot, hogy a felújított orvosi rendelőbe új notebook beszerzéséhez anyagi
hozzájárulást kérjen.
Árajánlatot kértünk be a Green Tech Innovációs Zrt-től 1 db DELL notebook beszerzésére,
akik bruttó 295.783 Ft összegű árajánlatot tettek. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a
DELL notebook beszerzéséhez biztosítson fedezetet az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a tárgyi eszköz rovat terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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13/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos részére a
Green Tech Innovációs Zrt-től 1 db DELL notebook beszerzését bruttó 295.783 Ft
összegben jóváhagyja, amelynek fedezetét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a tárgyi eszköz rovat terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.3. TÁPLÁNSZENTKERESZTI MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSNAK PÉNZESZKÖZ
ÁTADÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a Táplán-szentkereszti Mikrotérségi Társulás
(9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) felszólította az önkormányzatot, hogy a szociális
alapellátási feladatok ellátására 680.291 Ft összegű pénzeszközt adjon át. Javasolja, hogy
2021. december 31. napjáig több részletben a 680.291 Ft összeg kerüljön a Társulás részére
átutalásra. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
14/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táplánszentkereszti
Mikrotérségi Társulás (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) részére Sorkifalud
községet érintő szociális alapszolgáltatások ellátására 680.000 Ft összegű pénzeszközt
ad több részletben 2021. december 31. napjáig az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet társulásnak és költségvetési szervének
egyéb működési célú támogatás kiadásai előirányzat terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.4. VESZÉYHELYZET IDEJÉN HOZOTT
TUDOMÁSUL VÉTELE
Előadó: Erős Zoltán polgármester

POLGÁRMESTERI

HATÁROZATOK

Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy 2020. november 4. napján veszélyhelyzetet
hirdetett ki a Magyar Kormány a koronavírus világjárványra való tekintettel. A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
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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 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
15/2021. (VII. 13.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud 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, Erős Zoltán polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 18,28 órakor bezárta.
K. m. f.

Erős Zoltán
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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