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Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 23. napján 17,34 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Erős Zoltán
Dénes Ferenc
Szalai Bálint

polgármester
alpolgármester
képviselő
(3 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 3 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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
48/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet sírhely
megváltási díjainak felülvizsgálatára
Előadó: Erős Zoltán polgármester
2. Beszámoló Sorkifalud község környezeti állapotáról
Előadó: Erős Zoltán polgármester
2

3. Javaslat a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024. projektazonosító számú, „A sorkifaludi
általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése” tárgyú ismételt
közbeszerzési eljárás dokumentációjának elfogadására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
4. Javaslat az orvosi rendelő épületének felújításával és eszközbeszerzésével
kapcsolatos ajánlattételi felhívások elfogadására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
5. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat pályázati felhívásának
elfogadására
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Erős Zoltán polgármester
6. Vegyes ügyek
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT
A
TEMETŐKRŐL
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester

ÉS
A
SÍRHELY

TEMETKEZÉSRŐL
SZÓLÓ
MEGVÁLTÁSI
DÍJAINAK

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
49/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 13/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében
szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat
nem módosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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2.
BESZÁMOLÓ SORKIFALUD KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
50/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkifalud község
környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
3. JAVASLAT A TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024. PROJEKTAZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „A
SORKIFALUDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KONYHA ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE” TÁRGYÚ ISMÉTELT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a
közbeszerzési dokumentáció elfogadása előtt közbeszerzési szakértőt szükséges választani,
ugyanis a korábban eredménytelenné nyilvánított közbeszerzési eljárást követően
lefolytatandó ismételt közbeszerzési eljárásra már nem rendelkezik megbízással a KG
Procure Kft. (9733 Horvátzsidány, Hideg u. 23/a.). A TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024 azonosító
számú pályázat költségvetése azonban már nem biztosít fedezetet a közbeszerzési eljárásra
és a közbeszerzési szakértő díjára, így annak költségét az önkormányzatnak a saját
költségvetéséből szükséges biztosítania. Az új közbeszerzési eljárást a korábbi közbeszerzési
szakértő, Krizmanich Gergely közreműködésével folytatná le az önkormányzat az ülésen
kiosztott árajánlat és megbízási szerződés szerint. Kéri a képviselő-testületet, hogy
Krizmanichné Magyari Klára egyéni vállalkozót bízza meg az előterjesztett megbízási
szerződés alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásával bruttó 280.000 Ft összegért,
amelynek költségét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet általános tartaléka terhére biztosítaná a képviselő-testület.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
51/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-VS12017-00024 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Általános Iskola Energetikai
korszerűsítése (2) tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan
Krizmanichné Magyari Klára egyéni vállalkozó (9733 Horvátzsidány, Hideg u. 23/a)
2020. szeptember 22-i bruttó 280.000 Ft összegről szóló árajánlatát elfogadja.
2./ A Képviselő-testület Krizmanichné Magyari Klára egyéni vállalkozóval – az
előterjesztés szerinti formában és tartalommal – megbízási szerződést köt azzal, hogy
a közbeszerzési szakértői feladatokat Krizmanich Gergely közbeszerzési szakértő
látja el a megbízási szerződés alapján.
3./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt megbízási díjat az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Erős Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
52/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Általános Iskola
Energetikai korszerűsítése (2) tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a
közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyja, és közbeszerzési eljárás megindítását
határozza el.
2./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza Krizmanich
Gergely felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
3./ A Képviselő-testület a becsült értéket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 28.§ (2) bekezdés a) pontjának megfelelően meghatározta, azt
dokumentálta, az építési beruházás becsült értéke tervezői tételes költségvetés alapján
került meghatározásra.
4./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a
nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontrendszer.
5./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás a becsült értékre
tekintettel az eljárás a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján kerül lefolytatásra.
6./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a becsült érték meghatározásakor a Kbt.
19.§-ban foglaltakat figyelembe vette, egybeszámítási kötelezettség nem állt fenn.
7./ A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:
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Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

1. ajánlattevő
Vulcano Építő Kft.
9700 Szombathely, Rumi u. 288.
26161277-2-18
info@vulcanoenergia.hu

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

2. ajánlattevő
Bereczki Kft.
9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.
11319962-2-18
bereczkikft@isiscom.hu

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

3. ajánlattevő
Szkendó Kft.
9700 Szombathely, Mérleg u. 2.
12632125-2-18
info@szkendo.hu

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

4. ajánlattevő
Tempo-Ép Kft.
9700 Szombathely, Pohl-tó u. 3.
10713772-2-18
info@tempoep.hu

5. ajánlattevő
Ajánlattevő neve:
PDR Alpok Bau Kft.
Ajánlattevő székhelye:
9522 Kemenesmagasi, Béke u. 8.
Ajánlattevő adószáma:
24777058-2-18
Ajánlattevő e-mail címe:
pdralpokbau@gmail.com
8./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
kiválasztásának indokai: A felkért gazdasági szereplők megfelelő szakmai
tapasztalattal és gazdasági háttérrel rendelkeznek egy uniós finanszírozású projekt
eredményeként megvalósuló beruházás kivitelezésére.
9./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét elfogadja.
10./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatkérői jogok
gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.
11./ A Képviselő-testület felkéri az eljárásba bevont szakértőt, hogy az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumokat küldje meg a nevezett gazdasági
szereplők részére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve a felhívás kiküldésére 2020. szeptember 30.
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4. JAVASLAT AZ ORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁVAL ÉS
ESZKÖZBESZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja az I. határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
53/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „Sorkifalud orvosi rendelő épületének
felújítása” című 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:
- Vasi Opus Kft. (9700 Szombathely, Söptei u. 75., képviseli: Horváth Róbert
ügyvezető, e-mail: horvathrobert@vasiopus.hu),
- Lakics János egyéni vállalkozó (9915 Katafa, Ifjúság út 25., e-mail:
lakicsne.jutka@freemail.hu),
- Nádasdi Horváth Építőipari Kft. (9915 Nádasd, Petőfi S. u. 75., képviseli: Horváth
Jenő ügyvezető, e-mail: horvathjency@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. szeptember 30.
Erős Zoltán polgármester javasolja a II. határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással,
hogy Szalai Bálint képviselő helyett Szabó-Pék Bernadett képviselő kerüljön a
Bírálóbizottságba megválasztásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
54/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően a „Sorkifalud orvosi rendelő épületének felújítása” című a
teljes kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás keretében a 3 fős Bírálóbizottság
tagjának megválasztja:
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- Szabó-Pék Bernadett képviselőt elnöknek,
- Udvardi Zsófiát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjét
tagnak,
- Puklerné Kovács Erikát okl. építészmérnököt, mint műszaki szakértelemmel bíró
személyt tagnak.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy ajánlattételi felhívás került kiküldésre a műszaki
ellenőr kiválasztása, az eszközbeszerzés és a fűtéskorszerűsítés megvalósítása érdekében. A
beérkezett árajánlatok kibontására és átnézésére szünetet rendel el.
Szünet elrendelése 17,52 órakor.
Szünet.
Szünet vége 18,18 órakor.
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátására az
ARCHIT Kft. (9700 Szombathely, Tulipán u. 18., e-mail: eri@archit.hu) bruttó 336.500 Ft
összegű, Karát-terv Mérnöki Kft. (9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 8. A ép. 2. em., e-mail:
karath.peter@cellkabel.hu) 508.000 Ft összegű, míg Huszár Péter okl. építész (9500
Celldömölk, Bartók B. u. 4., e-mail: huszarepitesz@gmail.com) 395.000 Ft összegű árajánlatot
adott. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy nyertes ajánlattevőnek az ARCHIT Kft-t
nyilvánítsa a bruttó 336.500 Ft összegű árajánlata alapján, amelynek fedezetét az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a pályázat
költségvetése biztosítja. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
55/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Sorkifalud orvosi
rendelő épületének felújítása című projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására”
vonatkozó beszerzési eljárásban benyújtott 3 db árajánlatot érvényesnek tekinti, így a
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja ARCHIT Kft. (9700 Szombathely, Tulipán u. 18.)
által adott, az 1. pontban írt műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó bruttó
336.500 Ft, azaz bruttó háromszázharminchatezer-ötszáz forint összegű árajánlatot,
valamint a beszerzési eljárás nyertesének az ARCHIT Kft-t 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
vállalkozói szerződést megkösse.
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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. szeptember 30. a szerződés megkötésére
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy az orvosi rendelőben és váróban elhelyezésre
kerülő eszközök és berendezések beszerzésére vonatkozó árajánlat a REXTRA Kereskedelmi
Kft. szombathelyi üzlete (9700 Szombathely, Óperint u. 25., e-mail: szombathely@rextra.hu)
részéről 2.038.890 Ft összegről szól. A Global Clean 2005 Kft. (1046 Budapest, Külső-Szilágyi
út 44., e-mail: palyazat@globalclean2005.hu) árajánlata határidőn túl 2020. szeptember 23.
napján érkezett meg és 2.164.780 Ft összegről szól, míg a WELLMED Magyarország Kft.
(1027 Budapest, Margit krt 38., e-mail: wellmed@wellmed.hu) árajánlata szintén határidőn
túl 2020. szeptember 23. napján érkezett meg és 2.145.630 Ft összegről szól. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy nyertes ajánlattevőnek a REXTRA Kereskedelmi Kft-t nyilvánítsa
a 2.038.890 Ft összegű árajánlata alapján, amelynek fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a pályázat költségvetése biztosítja. Kéri a
képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
56/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Sorkifalud orvosi
rendelő épületének felújítása című projekt keretében eszközbeszerzés” beszerzési
eljárásban benyújtott 1 db árajánlatot – a REXTRA Kereskedelmi Kft. árajánlatát –
érvényesnek, a Global Clean 2005 Kft. és a WELLMED Magyarország Kft. határidőn
túl benyújtott árajánlatát érvénytelennek tekinti, így a beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja a REXTRA Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely,
Óperint u. 25.) által adott, az 1. pontban írt eszközbeszerzésre vonatkozó bruttó
2.038.890 Ft, azaz bruttó kettőmillió-harmincnyolcezer-nyolcszázkilencven forint
összegű árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének a REXTRA
Kereskedelmi Kft-t 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
vállalkozói szerződést megkösse.
4./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt eszközbeszerzés fedezetét az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a pályázat költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2020. szeptember 30. a szerződés megkötésére
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Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy ajánlattételi felhívás került kiküldésre a
fűtéskorszerűsítés érdekében is. Árajánlat érkezett a BAMTAN Kft-től (9774 Gyanógeregye,
Petőfi u. 41., e-mail: hersits@bamtan.t-online.hu) 2.926.929 Ft összegről, a Termokraft Bt-től
(9700 Szombathely, Gyöngyös u. 10., e-mail: termokraft@freemail.hu) 3.019.946 Ft összegről,
Hajós Tibor egyéni vállalkozótól (9773 Sorokpolány, Petőfi S. u. 12., e-mail:
hajosne@vipmail.hu) 3.098.749 Ft összegről. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy nyertes
ajánlattevőnek a BAMTAN Kft-t nyilvánítsa a bruttó 2.926.929 Ft összegű árajánlata alapján,
amelynek fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletben a pályázat költségvetése biztosítja. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
57/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Sorkifalud orvosi
rendelő épületének felújítása című projekt keretében fűtéskorszerűsítés” beszerzési
eljárásban benyújtott 3 db árajánlatot érvényesnek tekinti, így a beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja a BAMTAN Kft. (9774 Gyanógeregye, Petőfi u. 41.)
által adott, az 1. pontban írt fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bruttó 2.926.929 Ft, azaz
bruttó kettőmillió-kilencszázhuszonhatezer-kilencszázhuszonkilenc forint összegű
árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének a BAMTAN Kereskedelmi Kft-t
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
vállalkozói szerződést megkösse.
4./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt fűtéskorszerűsítés fedezetét az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a
pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2020. szeptember 30. a szerződés megkötésére
5. JAVASLAT BURSA HUNGARICA
FELHÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Erős Zoltán polgármester

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása. Az önkormányzatok részére a felsőoktatási
ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes.
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Az Önkormányzat a korábbi években is részt vett a pályázati rendszerben. Amennyiben az
idei évben is csatlakozni kíván az önkormányzat, úgy a részvételi szándékot az aláírt
csatlakozási nyilatkozat megküldésével kell jelezni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
az előző éveknek megfelelően csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évre szóló pályázati
fordulójához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
58/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
4./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati
kiírás feltételeivel.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
6./ A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú
pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati
kiírások közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:
2020. október 1., egyebekben ütemterv szerint
6. VEGYES ÜGYEK
6.1. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA A KERÉKPÁRPIHENŐ PÁLYÁZAT KÖLTSÉGEIHEZ
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
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Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a VP6-19.2.1-69.8.1.1-17 kódszámú Pannon Térség
Fejlesztő Egyesület – Pannon Élmény Program-komplex tematikus turisztikai fejlesztések
megvalósítása támogatási program keretein belül benyújtott kerékpár pihenő pályázat
önrésze keretében Nemeskolta Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető fizette meg
a projektmenedzsment 442.559 Ft összegű, illetve a térképes kiadvány 317.500 Ft összegű
költségét, amelyből az önkormányzatok által biztosítandó önrész összege összesen 152.012
Ft. Ebből Sorkifalud Község Önkormányzatát terhelő összeg lakosságszám-arányosan 44.848
Ft, amely pénzeszközt javasol átadni az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére Nemeskolta Község
Önkormányzata részére. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
59/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-19.2.1-69.8.1.1-17
kódszámú Pannon Térség Fejlesztő Egyesület – Pannon Élmény Program-komplex
tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása támogatási program keretein belül
benyújtott kerékpár pihenő pályázat projektmenedzsmentnek és a térképes kiadvány
megjelentetésének költségeihez – a kötelezően biztosítandó önrészként –
lakosságszám arányában 44.848 Ft összegű pénzeszközt ad át Nemeskolta Község
Önkormányzata részére, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
6.2. VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00007 azonosító számú
projekt keretében „Sorkifalud település csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése” című
kivitelezés kapcsán megvalósult vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezése
érdekében árajánlatot kért be az Önkormányzat tervezési munkálatokat végző Szemes és Fia
Kft-től (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.). Az ülésen kiosztott árajánlat szerint a
Szemes és Fia Kft. a Sorkifalud belterület csapadékvíz-elvezetési beruházás kapcsán
megvalósult vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezési terveinek elkészítésére, a
tervek dokumentálására, valamint a kapcsolódó engedélyezési eljárás ügyintézésére nettó
150.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 190.500 Ft összegért vállalja megrendelés esetén. Javasolja a
képviselő-testületnek a feladat megrendelését, melyre a fedezet a pályázat költségvetésében
rendelkezésre áll. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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60/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-VS1-201600007 azonosító számú projekt keretében „Sorkifalud település csapadékvízelvezetési rendszer fejlesztése” című kivitelezés kapcsán megvalósult
vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezési terveinek elkészítésére, a tervek
dokumentálására, valamint a kapcsolódó engedélyezési eljárás ügyintézését nettó
150.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 190.500 Ft összegért megrendeli a Szemes és Fia Kft-től
(9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.).
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt feladat költségét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a pályázat költségvetése terhére
biztosítja és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
6.3. ATROPLUSZ KFT-NEK KEDVEZMÉNY BIZTOSÍTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy az ATROPLUSZ Kft. (9800 Vasvár, József Attila u.
23-25.) azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a koronavírus járvány ideje
alatt az iskolai és óvodai étkezők létszámának jelentős mértékű csökkenése és a
tálalókonyha, illetve étkező korlátozott idejű működése miatt 2020. március 17. napjától
2020. augusztus 31. napjáig a tálalókonyha és az étkező bérleti díját csökkentse le. Az
ATROPLUSZ Kft. kérésére javaslom a képviselő-testületnek, hogy 2020. március 17. napjától
2020. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra a tálalókonyha és az étkező bérleti díját 50%kal csökkentse le a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre és alacsony számú étkezői
igényekre tekintettel. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
61/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ATROPLUSZ Kft. (9800
Vasvár, József Attila u. 23-25.) kérésére 2020. március 17. napjától 2020. augusztus 31.
napjáig terjedő időszakra a tálalókonyha és az étkező bérleti díját 50%-kal csökkenti –
havi bruttó 84.375 Ft összegre – a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre és
alacsony számú étkezői igényekre tekintettel.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, illetve, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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6.4. SORKIFALUDI
BOKRÉTA
ÓVODÁBA
ALKALMAZÁSÁHOZ FEDEZET BIZTOSÍTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester

KÖZALKALMAZOTT

Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy szükséges a Sorkifaludi Bokréta Óvodába 1 fő
határozott idejű közalkalmazott alkalmazása a meglévő 2 fő óvodapedagógus mellé. A
központi költségvetési törvény alapján megállapított közalkalmazotti létszám az óvodában
2,7 fő, azonban a létszámhoz nyújtott állami feladatfinanszírozás nem biztosít fedezetet a
közalkalmazottak foglalkoztatásához, így ahhoz a fenntartó képviselő-testületeknek kell
fedezetet nyújtaniuk, ahogy arról a 2020. januári ülésükön is döntöttek. Az alkalmazásra
kerülő közalkalmazott bérét ennek megfelelően a 3 fenntartó képviselő-testületnek,
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nemeskolta Község
Önkormányzata Képviselő-testületének és Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselőtestületének kell biztosítania. Javasolja, hogy a határozott idejű 1 fő közalkalmazott
foglalkoztatásához a képviselő-testület biztosítson legfeljebb bruttó 232.848 Ft összegű
fedezetet lakosságszám arányában az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
62/2020. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Bokréta
Óvodába 2020. október 1. és 2020. december 31. közötti határozott időtartamra
alkalmazásra kerülő 1 fő közalkalmazott illetményéhez lakosságszám arányában
legfeljebb bruttó 232.848 Ft összegű fedezetet biztosít az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Erős Zoltán polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 19,05 órakor bezárta.
K. m. f.

Erős Zoltán
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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