Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19.
Tel: 556-000

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
16/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: napirend elfogadása
17/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: bölcsődei pályázatban eszközbeszerzés árajánlat elfogadása
18/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: bölcsőde létrehozása
19/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: bölcsőde működéséhez fedezet biztosítása
20/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: bölcsőde alapító okiratának elfogadása
21/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: bölcsőde intézményvezetői megbízás adása
22/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása
23/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: bölcsőde SZMSZ, Házirend jóváhagyása
24/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: bölcsődei munkakörökre pályázati kiírások elfogadása
25/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: bölcsődei gondozási díj és étkezési térítési díj
előkészíttetése
26/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: óvodavezetői lemondás
27/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: óvodavezetői pályázati kiírás
28/2021. (VIII. 26.) sp-i határozat: Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
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Szám: SP/274-4/2021

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 26. napján 7,39 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorokpolányi Kirendeltsége
9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19.

Jelen vannak:

Mező Gáborné
Dávid Gábor
Bakó Péter
Horváth Elemér
Sümeghy Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző
Lakossági érdeklődő:

(1 fő)

(0 fő)

Mező Gáborné 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 Gáborné 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:
16/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022 azonosító számú, „Minibölcsőde
létesítése Sorokpolányban” című projekt keretében eszközbeszerzésre
vonatkozó beszerzési eljárás árajánlatának elfogadására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
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2. Javaslat a sorokpolányi bölcsőde működésével kapcsolatos dokumentációk
elfogadására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
3. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT
A
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022
AZONOSÍTÓ
SZÁMÚ,
„MINIBÖLCSŐDE LÉTESÍTÉSE SOROKPOLÁNYBAN” CÍMŰ PROJEKT
KERETÉBEN ESZKÖZBESZERZÉSRE VONATKOZÓ BESZERZÉSI ELJÁRÁS
ÁRAJÁNLATÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést, kéri a határozati javaslat elfogadását
azzal, hogy a képviselő-testület az eljárás nyertesének a HOR Zrt-t (1076 Budapest, Péterfy S.
u. 7., adószám: 11829382-2-42, e-mail: óvoda@horzrt.hu) nyilvánítsa a bruttó 4.456.000 Ft
összegű árajánlata alapján, mely a legkedvezőbb összegű árajánlat volt a beszerzési
eljárásban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
17/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022. azonosító
számú, „Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban” című projekt keretében az
eszközbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárásban benyújtott 3 db árajánlatot
érvényesnek tekinti így a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület a HOR Zrt. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7., adószám:
11829382-2-42, e-mail: óvoda@horzrt.hu)
által adott, az 1. pontban írt
eszközbeszerzésre vonatkozó bruttó 4.456.000 Ft, azaz bruttó négymilliónégyszázötvenhatezer forint összegű árajánlatot elfogadja, valamint a beszerzési
eljárás nyertesének a HOR Zrt-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 a szükséges intézkedéseket megtegye.
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4./ A Képviselő-testület az eszközbeszerzés fedezetét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe a pályázat költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2021. augusztus 31. a szerződés megkötésére
2. JAVASLAT A SOROKPOLÁNYI BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
DOKUMENTÁCIÓK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést, kéri az I. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
18/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy
2021. november 1. napjával – a működési engedély megléte esetén – Sorokpolányi
Napsugár Mini Bölcsőde elnevezéssel intézményt hoz létre és működtet.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a működési engedély
benyújtására, az eljárásban szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
3./ A Képviselő-testület a működési engedély benyújtásával kapcsolatos hatósági és
egyéb eljárási díjak, költségek fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős:
Mező Gáborné polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gáborné polgármester kéri az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
19/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Napsugár Mini Bölcsőde 2021. évi működéséhez szükséges 350.000 Ft összegű
fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős:
Mező Gáborné polgármester
Határidő:
azonnal
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Mező Gáborné polgármester kéri az előterjesztés szerinti III. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
20/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Napsugár Mini Bölcsőde Alapító okiratát az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban írt okirat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Mező Gáborné polgármester kéri az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
21/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Napsugár Mini Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával 2021. november 1.
napjától 2022. augusztus 31. napjáig Gőczéné Geröly Andreát bízza meg.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vezetői megbízás aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Mező Gáborné polgármester kéri az előterjesztés szerinti V. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
22/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Napsugár Mini Bölcsőde Szakmai Programját az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban írt okirat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
Mező Gáborné polgármester kéri az előterjesztés szerinti VI. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással meghozta a következő határozatot:
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23/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Napsugár Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét
az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az
intézményvezetőt értesítse.
Felelős:
Mező Gáborné polgármester
Gőczéné Geröly Andrea intézményvezető
Határidő:
azonnal
Mező Gáborné polgármester kéri az előterjesztés szerinti VII. határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
24/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Napsugár Mini Bölcsőde kisgyermeknevelői, valamint bölcsődei dajka munkakörre
vonatkozó pályázati kiírásait elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
kiírások
közzétételéről
a
Sorkifaludi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
közreműködésével gondoskodjon.
Felelős:
polgármester
Határidő:
elfogadásra azonnal
Mező Gáborné polgármester a kéri a képviselő-testületet, hogy a bölcsődei gondozási díj és
étkezési személyi térítési díjjal kapcsolatos kimutatás és előterjesztés előkészítésére utasítsa a
Sorokpolányi Bóbita Óvoda vezetőjét, Gőczéné Geröly Andreát. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy az előterjesztés előkészítésének határideje 2021. szeptember 20. napja
legyen. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
25/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei gondozási
díj és étkezési személyi térítési díj kidolgozásával kapcsolatos kimutatás és
előterjesztés 2021. szeptember 20-i határidővel történő előkészítésére és
összeállítására utasítja Gőczéné Geröly Andreát, a Sorokpolányi Bóbita Óvoda
óvodavezetőjét.
Felelős:
Mező Gáborné polgármester
Gőczéné Geröly Andrea óvodavezető
Határidő:
elfogadásra azonnal
előterjesztés előkészítése 2021. szeptember 20.
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3. VEGYES ÜGYEK
3.1. ÓVODAVEZETŐI LEMONDÁS ÉS ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ELFOGADÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester előadja, hogy a Sorokpolányi Bóbita Óvoda óvodavezetője,
Gőczéné Geröly Andrea 2021. augusztus 25. napján benyújtotta lemondó nyilatkozatát és
2021. október 31-i hatállyal lemondott óvodapedagógusi és óvodavezetői közalkalmazotti
jogviszonyáról. Kérem a képviselő-testületet, hogy az óvodavezető lemondását tudomásul
venni és közalkalmazotti jogviszonyát 2021. október 31. napjával megszüntetni
szíveskedjenek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
26/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Sorokpolányi
Bóbita Óvoda óvodavezetőjének 2021. augusztus 25. napján benyújtott lemondó
nyilatkozatára tekintettel Gőczéné Geröly Andrea óvodavezetői és óvodapedagógusi
közalkalmazotti jogviszonyát 2021. október 31. napjával megszünteti.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszűntető okirat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Mező Gáborné polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2021. október 31.
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a Sorokpolányi Bóbita Óvoda
óvodavezetőjének lemondására tekintettel szükséges óvodavezetői pályázati kiírást a
közigállás portálon megjelentetni, így kéri, hogy a képviselő-testületi ülésen kiosztott
pályázati kiírást hagyják jóvá.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
27/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Sorokpolányi Bóbita
Óvoda óvodavezetői munkakörére kiírt pályázati kiírást elfogadja és felkéri a
polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal közreműködésével gondoskodjon.
Felelős:
polgármester
Határidő:
elfogadásra azonnal
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3.2. JAVASLAT
A
TÁPLÁNSZENTKERESZTI
MIKROTÉRSÉGI
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester

TÁRULÁS

Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester előadja, hogy Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának
Jegyzője az ülésen kiosztott előterjesztéssel és Tárulási Megállapodás módosítással kereste
meg Önkormányzatunkat. A kiosztott iratanyag alapján javasolja a Táplánszentkereszti
Mikrotérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
28/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése
alapján a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási
megállapodás aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,10 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gáborné
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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