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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 19-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Rendelet:
14/2020. (X. 19.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
67/2020. (X. 19.) sf-i határozat: napirend elfogadása
68/2020. (X. 19.) sf-i határozat: az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet
69/2020. (X. 19.) sf-i határozat: TOP általános iskola energiakorszerűsítése közbeszerzési
eljárásban nyertes kiválasztása
70/2020. (X. 19.) sf-i határozat: Tűzoltó Egyesületnek tulajdonosi hozzájárulás
71/2020. (X. 19.) sf-i határozat: falugondnoki gépjármű beszerzésének ajánlattételi felhívása
72/2020. (X. 19.) sf-i határozat: bíráló bizottsági tagok megválasztása

Szám: SF/35-7/2020

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

Készült:

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 19. napján 7,30 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 megbízásából
Szücs Ildikó ügyintéző, 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 vegyes
ügyeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
67/2020. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Erős Zoltán polgármester
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2. Javaslat Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és
kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésére
Előadó: Erős Zoltán polgármester
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 eljárásban árajánlat elfogadására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
4. Vegyes ügyek
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK
HELYI SZABÁLYAIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 16/2016. (XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a rendelet
módosításának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2020. (X. 19.) önkormányzati rendelete
szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2. JAVASLAT SORKIFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2014. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSÉRE
Előadó: Erős Zoltán polgármester
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/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
68/2020. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az avar és kerti
hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet az előterjesztés szerinti
tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg a Vas Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztálya részére.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján
véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére
terjessze elő.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
3./ 2020. december 31.
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 ELJÁRÁSBAN
ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Szücs Ildikó jegyzőkönyvvezető elmondja, hogy Sorkifalud Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 19.§ (2) és (3) bekezdése rendelkezik a név szerinti
szavazás lebonyolításáról, ismerteti a jogszabály ide vonatkozó szövegét.
Erős Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület döntését és felkéri Szücs Ildikó
ügyintézőt, jegyzőkönyvvezetőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
69/2020. (X. 19.) 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 eljárásban – a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
egyhangú javaslata alapján – a Vulcano Építő Kft. (9700 Szombathely, Rumi utca 288.)
ajánlattevő ajánlatának érvényességét és a közbeszerzési eljárás eredményességét
megállapítja.
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Vulcano
Építő Kft. (9700 Szombathely, Rumi Utca 288.) ajánlattevőt nevezi meg, mivel ajánlati
elemei összességében a legkedvezőbbek.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Erős Zoltán polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős:
Erős Zoltán polgármester
Határidő:
azonnal
4. VEGYES ÜGYEK
4.1. SORKIFALUD ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLETE
ÁLTAL
BENYÚJTOTT
PÁLYÁZATHOZ
TULAJDONOSI
HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a Sorkifalud-Gyanógeregye Községek Önkéntes
Tűzoltó Egyesület pályázni kívánt a Sorkifalud Község Önkormányzata tulajdonában lévő,
az ingatlan nyilvántartásban Sorkifalud 231. számon felvett és természetben a 9774
Sorkifalud, Petőfi Sándor utca 19. címen található ingatlannal kapcsolatban a TESCOGLOBAL Zrt. (a továbbiakban: Támogató) által kiírt „Ön választ, mi segítünk” című
pályázatra „Sorkifaludi önkéntes tűzoltók a gyermekekért - a sorkifaludi játszótér felújítása”
címen. A pályázati dokumentációhoz csatolni kellett az önkormányzat tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatát is arról, az Önkormányzat hozzájárul, hogy az Egyesület az
ingatlan fejlesztése tekintetében pályázatot nyújtson be és nyertes pályázat esetén a tervezett
felújítási beruházás megvalósuljon és a pályázati program megvalósítását követő 3 évig
fennmaradjon. A pályázat benyújtási határideje 2020. október 18. volt, így a nyilatkozat 2020.
október 16. napjával kiállításra került. Kéri a képviselő-testület utólagos hozzájárulását a
tulajdonosi hozzájárulás megadásához.
Baranyai Ádám képviselő bejelenti személyes érintettségét és jelzi, hogy a SorkifaludGyanógeregye Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként 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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70/2020. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Sorkifalud-Gyanógeregye Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesület a
Sorkifalud Község Önkormányzata tulajdonában lévő, az ingatlan nyilvántartásban
Sorkifalud 231. számon felvett és természetben a 9774 Sorkifalud, Petőfi Sándor utca
19. címen található ingatlannal kapcsolatban a TESCO-GLOBAL Zrt. által kiírt „Ön
választ, mi segítünk” című pályázatra „Sorkifaludi önkéntes tűzoltók a gyermekekért
- a sorkifaludi játszótér felújítása” címen pályázati dokumentációt nyújtson be és
nyertes pályázat esetén a tervezett felújítási beruházás megvalósuljon és a pályázati
program megvalósítását követő 3 évig fennmaradjon
2. / A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Erős Zoltán polgármester
Határidő:
azonnal

4.2. FALUGONDNOKI GÉPJÁRMŰ
FELHÍVÁSA
Előadó: Erős Zoltán polgármester

BESZERZÉSÉNEK

AJÁNLATTÉTELI

Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a mai napon megérkezett a Magyar
Államkincstártól a Magyar Falu Program keretében „Tanya-és falugondnoki buszok
beszerzése” című, MFP-TFB/2020 kódszámú alprogramra benyújtott nyertes pályázat
támogatói okirata, amely szerint az Önkormányzat bruttó 12.894.649 Ft összeget nyert 1 db
falugondnoki gépjármű beszerzésére. Javasolja az ülésen kiosztott ajánlattételi felhívás és
mellékletének elfogadását és kiküldését a mai napon, hogy mielőbb megindulhasson a
gépjármű beszerzése. Javasolja, hogy az ajánlattételi felhívás azoknak a cégeknek kerüljön
kiküldésre, akiket a pályázat benyújtásakor is megkeresett az Önkormányzat árajánlat tétele
végett, ezek a következők: Marsal’ Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 5-6., e-mail:
markotimea@marsal.hu), Kiss-Gerencsér Autóház Kft. (8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 96., email: zalaegerszeg@kiss-gerencser.hu) és Pólus Autóház Kft. 6500 Baja, Szegedi út 84., e-mail:
baja@polusautohaz.hu). Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:

71/2020. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „Sorkifalud Falugondnoki Szolgálat új
gépjárművének beszerzése” című gépjármű beszerzésére vonatkozó beszerzési
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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:
- Marsal’ Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 5-6., e-mail: markotimea@marsal.hu),
-Kiss-Gerencsér Autóház Kft. (8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 96., e-mail:
zalaegerszeg@kiss-gerencser.hu),
- Pólus Autóház Kft. 6500 Baja, Szegedi út 84., e-mail: baja@polusautohaz.hu).
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. október 19.
Erős Zoltán polgármester elmondja, hogy a Beszerzési Szabályzat alapján a nettó 5.000.000
Ft összeget meghaladó beszerzések esetén 3 fős bíráló bizottságot szükséges választani. A
bíráló bizottság tagjának javasolja megválasztani Udvardi Zsófiát, a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjét tagnak, Wölfer Csabát, a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézőjét tagnak és a bizottság elnökének Baranyai
Ádám képviselőt.
Baranyai Ádám képviselő 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:
72/2020. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően a „Sorkifalud Falugondnoki Szolgálat új gépjárművének
beszerzése” című gépjármű beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás keretében a 3
fős Bírálóbizottság tagjának megválasztja:
- Baranyai Ádám képviselőt elnöknek,
- Udvardi Zsófiát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjét
tagnak,
- Wölfer Csabát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézőjét
tagnak.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Erős Zoltán polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 7,50 órakor bezárta.
K. m. f.
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Erős Zoltán
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

Készítette:

Szücs Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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