Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9773 Sorokpolány, Fő u. 104.
Tel: 556-000

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 4-én megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
13/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
14/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet a gyermekjóléti ellátásokról

Határozatok:
33/2021. (X. 4.) sp-i határozat: napirend elfogadása
34/2021. (X. 4.) sp-i határozat: 2021. 01-08. havi helyzetről tájékoztatás
35/2021. (X. 4.) sp-i határozat: hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
36/2021. (X. 4.) sp-i határozat: Ügyrendi Bizottság felkérése pályázók meghallgatására
37/2021. (X. 4.) sp-i határozat: bölcsődei kisgyermeknevelő kinevezése
38/2021. (X. 4.) sp-i határozat: bölcsődei dajka kinevezése
39/2021. (X. 4.) sp-i határozat: közüzemi költségek megosztásáról szóló megállapodás
40/2021. (X. 4.) sp-i határozat: önkormányzati ingatlan bölcsőde általi használatáról szóló
megállapodás
41/2021. (X. 4.) sp-i határozat: önkormányzati ingatlan óvoda általi használatáról szóló
megállapodás
42/2021. (X. 4.) sp-i határozat: bölcsődei átdolgozott Szakmai Program
43/2021. (X. 4.) sp-i határozat: bölcsődei átdolgozott Házirend, SZMSZ
44/2021. (X. 4.) sp-i határozat: sírhely-megváltási díj felülvizsgálata
45/2021. (X. 4.) sp-i határozat: döntés településrendezési eszközök módosításáról
46/2021. (X. 4.) sp-i határozat: rendőrségi beszámoló
47/2021. (X. 4.) sp-i határozat: beszámoló a környezeti állapotról
48/2021. (X. 4.) sp-i határozat: óvodai munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
49/2021. (X. 4.) sp-i határozat: bölcsődei munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
50/2021. (X. 4.) sp-i határozat: útfelújítási ajánlattételi felhívás
51/2021. (X. 4.) sp-i határozat: útfelújítás bíráló bizottság megválasztása
52/2021. (X. 4.) sp-i határozat: óvodavezetői pályázati kiírás
53/2021. (X. 4.) sp-i határozat: óvodavezetői megbízás
54/2021. (X. 4.) sp-i határozat: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
55/2021. (X. 4.) sp-i határozat: orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése

Szám: SP/274-5/2021

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 4. napján 16,32 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Mező Gáborné
Bakó Péter
Horváth Elemér
Sümeghy Csaba

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(4 fő)

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

(0 fő)

Mező Gáborné 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
Mező Gáborné polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi
pontok megtárgyalására azzal, hogy a képviselő-testület vegye napirendjére „Javaslat
óvodavezetői pályázat ismételt kiírására” tárgyú előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
33/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2021. 01-08. havi helyzetéről
Előadó: Mező Gáborné polgármester
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2. Sorokpolány Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(I. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mező Gáborné polgármester
3. Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Mező Gáborné polgármester
4. Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
költségvetésének módosítására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
5. Javaslat a sorokpolányi bölcsőde működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előadó: Mező Gáborné polgármester
6. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet sírhelymegváltási díjainak felülvizsgálatára
Előadó: Mező Gáborné polgármester
7. Döntés a településrendezési eszközök módosításáról
Előadó: Mező Gáborné polgármester
8. Beszámoló a Szombathelyi Rendőrkapitányság munkájáról
Előadó: Mező Gáborné polgármester
9. Beszámoló Sorokpolány község környezeti állapotáról
Előadó: Mező Gáborné polgármester
10. Javaslat munkamegosztási megállapodás jóváhagyására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
11. Javaslat a Templom utca útfelújítása ajánlattételi felhívásának elfogadására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
12. Javaslat óvodavezetői pályázat ismételt kiírására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
13. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat pályázati felhívásának elfogadására
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Mező Gáborné polgármester
14. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. 01-08. HAVI HELYZETÉRŐL
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
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Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
34/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
1-8. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztés szerinti tartalommal –
elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2. SOROKPOLÁNY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2021. (I. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló
1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. SOROKPOLÁNY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
3/2015. (III. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.

4

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
4. JAVASLAT A SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
35/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2.
mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszege
55.250.432 Ft, melyből
aa) Működési kiadások
55.005.862 Ft
ebből:
1. személyi juttatások:
43.007.331 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó:6.900.000 Ft
3. dologi kiadások:
5.098.531 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:
0 Ft
5. beruházások:
277.000 Ft
ab) Felhalmozási kiadások
244.570 Ft
ac) Finanszírozási kiadások
0 Ft
b) Bevételi főösszege
55.250.432 Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek
306.541 Ft
ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:306.540 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:
0 Ft
3. közhatalmi bevételek:
0 Ft
4. működési bevételek:
1 Ft
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5. felhalmozási bevételek:
0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0 Ft
bb) Finanszírozási bevételek
54.943.891 Ft
ebből:
1. Előző évi maradvány igénybevétele1.019.954 Ft
2. Központi, irányító szervi támogatás
53.923.937Ft
c) költségvetési engedélyezett létszámkeret:
9 fő, ebből
8 fő közszolgálati tisztviselő, 1 fő munkavállaló
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. JAVASLAT
A
SOROKPOLÁNYI
BÖLCSŐDE
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester

MŰKÖDÉSÉVEL

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy a bölcsődei dajka
munkakörre 2 db pályázat érkezett, amelyek közül csak 1 db pályázat érvényes. Az egyik
pályázat hiányosan és nem a felhívásban meghatározott módon került benyújtásra. A másik
pályázatban a pályázó megfelel az előírt szakmai követelményeknek és a benyújtott
dokumentáció alapján pályázata érvényesnek tekinthető, mert minden előírt dokumentumot
benyújtott. Előadja továbbá, hogy a kisgyermeknevelői pályázatra 3 db érvényes pályázat
érkezett, amelyek közül 1 pályázó az előírt pályázati feltételeknek nem felel meg, mert nem
rendelkezik 1-3 év szakmai tapasztalattal. A másik 2 pályázó megfelel az előírt szakmai
feltételeknek. A benyújtott pályázatok és a pályázatok alapján készült bírálati lapok az
ülésen a képviselők részére kiosztásra kerülnek. Felkéri dr. Varga Krisztina jegyzőt a
benyújtott pályázatokkal kapcsolatos jogszabályok ismertetésére.
Dr. Varga Krisztina jegyző előadja, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1.§-a az alábbiakat
szabályozza:
„1.§ (8) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.
(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.
(10) A bizottság tagjai között kell lennie
a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,
b) _
c) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület
képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.
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(11) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a
meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a
pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.
(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok
elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.
(13) A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni,
eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.”
Az előadottak alapján a kisgyermeknevelői munkakörre pályázókat és a bölcsődei dajka
munkakörre pályázókat bizottság előtt szükséges meghallgatni, mely bizottság lehet az
Ügyrendi Bizottság is. Az Ügyrendi Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet Mező
Gáborné polgármester asszony.
Mező Gáborné polgármester javasolja, hogy a jogszabályban előírt bizottsági
meghallgatásra a képviselő-testület kérje fel az Ügyrendi Bizottságot, mely bizottság a
kisgyermeknevelői és a bölcsődei dajkai munkakörre jelentkezett pályázókat hallgassa meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
36/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1.§ (9) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése alapján a
Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde kisgyermeknevelői és mb. intézményvezetői,
valamint bölcsődei dajka munkakörére kiírt pályázatra jelentkezett összesen 3 fő
pályázó meghallgatására felkéri az Ügyrendi Bizottságot.
2./ A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a pályázó
meghallgatásáról szóló véleményének képviselő-testület elé történő terjesztésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Mező Gáborné polgármester a pályázók Ügyrendi Bizottság általi meghallgatására szünetet
rendel el.
Szünet elrendelése 16,55 órakor.
Szünet.
Szünet vége 17,45 órakor.
Mező Gáborné polgármester felkéri Sümeghy Csaba képviselőt, bizottsági elnököt a
kisgyermeknevelői pályázattal kapcsolatban az Ügyrendi Bizottság javaslatának
ismertetésére.
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Sümeghy Csaba, az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
a beadott pályázat és a személyes beszélgetés, meghallgatás alapján Hittér Lászlóné sz. Kiss
Gabriella kisgyermeknevelői és mb. intézményvezetői pályázatának elfogadását támogatja és
kinevezését javasolja a fenntartó képviselő-testület részére.
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy kisgyermeknevelő illetménye bruttó 423.200 Ft összegben kerüljön
megállapításra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
37/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1.§ (9) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján a
Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde kisgyermeknevelői munkakör betöltésére
meghirdetett pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és Hittér Lászlóné sz. Kiss
Gabriella pályázót közalkalmazottként 2021. november 1. napjától határozatlan
időtartamra a Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde kisgyermeknevelőjének
kinevezi és 2021. november 1. napjától határozott időre, 2022. augusztus 31. napjáig –
a kinevezés szerinti munkaköre mellett - megbízza a Sorokpolányi Napsugár Mini
Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával.
2./A Képviselő-testület kijelenti, hogy a kisgyermeknevelő illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet szerinti besorolása alapján bruttó 423.200 Ft összegben
állapítja meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021. november 1.
Mező Gáborné polgármester felkéri Sümeghy Csaba képviselőt, bizottsági elnököt a
bölcsődei dajka pályázattal kapcsolatban az Ügyrendi Bizottság javaslatának ismertetésére.
Sümeghy Csaba, az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
a beadott pályázat és a személyes beszélgetés, meghallgatás alapján Szerdahelyi Viktória
pályázatának elfogadását támogatja és kinevezését javasolja a fenntartó képviselő-testület
részére.
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Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy a bölcsődei dajka illetménye bruttó 242.900 Ft összegben kerüljön
megállapításra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
38/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 1.§ (9) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján a
Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde bölcsődei dajka munkakör betöltésére
meghirdetett pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és Szerdahelyi Viktória
pályázót közalkalmazottként 2021. november 1. napjától határozatlan időtartamra a
Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde bölcsődei dajkájának kinevezi.
2./A Képviselő-testület kijelenti, hogy bölcsődei dajka illetményét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet szerinti besorolása alapján bruttó 242.900 Ft összegben állapítja meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021. november 1.
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti III. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
39/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolány, Petőfi S.
u. 19. sz. alatti épület közüzemi költségeinek megosztásáról szóló, a Sorokpolányi
Bóbita Óvoda, a Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde és az Önkormányzat között
kötendő megállapodást – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal –
jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: 2021. november 1.
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslat
elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
40/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolány Község
Önkormányzata és a Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde között a 9773
Sorokpolány, Petőfi S. u. 19. sz. alatti ingatlanban használt ingatlanrész tekintetében
kötendő megállapodást – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal –
jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: 2021. november 1.
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti V. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
41/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolány Község
Önkormányzata és a Sorokpolányi Bóbita Óvoda között a 9773 Sorokpolány, Petőfi S.
u. 19. sz. alatti ingatlanban használt ingatlanrész tekintetében kötendő megállapodást
– az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – jóváhagyja, valamint
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester, óvodavezető
Határidő: 2021. november 1.
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti VI. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
42/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2021. (VIII. 26.) Kt.
határozatát módosítja és a Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsődének a Magyar
Bölcsődék Egyesülete véleménye alapján átdolgozott, módosított Szakmai Programját
az előterjesztés szerinti formában és tartalommal fogadja el.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti VII. határozati javaslat
elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
43/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2021. (VIII. 26.) Kt.
határozatát módosítja és a Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsődének a Magyar
Bölcsődék Egyesülete véleménye alapján átdolgozott, módosított Házirendjét,
valamint az átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal fogadja el.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– megalkotta a következő rendeletet:
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátásokról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
6. JAVASLAT
A
TEMETŐKRŐL
ÉS
A
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
SÍRHELY
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester

TEMETKEZÉSRŐL
SZÓLÓ
MEGVÁLTÁSI
DÍJAINAK

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
44/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 19/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében
szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-megváltási díjakat
nem módosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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7. DÖNTÉS
A
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
KAPCSOLATBAN
Előadó: Mező Gáborné polgármester

ESZKÖZÖK

MÓDOSÍTÁSÁVAL

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását
azzal, hogy a hatályos helyi építési szabályzat száma helyesen 4/2007. (IV. 16.)
önkormányzati rendelet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
45/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján a hatályos települési rendezési eszközök
módosítását kezdeményezi a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából
a TURA-Terv Mérnökiroda Kft., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a Speciálterv
Építőmérnöki Kft., mint tervezők által az „M86 autóút Körmend (M80) - SzombathelyZanat kelet (M86) közötti tanulmánytervének és engedélyezési tervdokumentációjának
elkészítése, továbbá az építési engedély megszerzése” tervezet gyorsforgalmi út
kijelölésére, valamint ezzel összefüggésben az egyes közlekedésfejlesztési
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1.1.64 pontja alapján nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű közúthálózat fejlesztést támogatja és a
településrendezési eszközöket ennek megfelelően módosítja azzal a kitétellel, hogy a
településrendezési eszközök módosításának és a szükséges hatósági eljárások
lefolytatásának valamennyi költségét a településrendezési szerződés alapján a TURATerv Mérnökiroda Kft., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és SpeciálTerv
Építőmérnöki Kft., mint Költségviselők fizetik meg.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról
szóló 190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján – tekintettel a 3.§ban foglaltakra is – szükségessé vált a 4/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet
(HÉSZ) jogharmonizációs célú módosítása, melynek lényege az OTÉK 4. számú
melléklet 1. pontjának 2021. április 21. napjáig hatályos normaszövegének a HÉSZ
normaszövegének részévé tétele. Ennek megfelelő a helyi építési szabályzat a
következő, új bekezdéssel egészül ki: „Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység
után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.”
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3./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt településrendezési eszközök módosítását
azzal a feltétellel végzi el, amennyiben sor kerül a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 91.§ (2)
bekezdése szerinti felülvizsgálati – és szükség szerint módosítási – kötelezettség
teljesítésére, illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint Bányafelügyelet
javaslata alapján a Sorokpolány 025/10. hrsz-ú ingatlanra a felszámolt kút
középpontja köré írt 10 m-es sugarú körrel lehatárolható terület tekintetében építési
tilalom bejegyzésére.
4./ A Képviselő-testület eltekint az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti
hatásvizsgálattól.
5./ A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos
eljárást a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés (a) és c) pontja alapján
tárgyalásos eljárás keretében bonyolítja le.
6./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban foglalt projekt megvalósítása
érdekében együttműködik NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársasággal (1134 Budapest Váci út 45.), mint célmegvalósítóval, a TURATerv Mérnökiroda Kft-vel, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel és SpeciálTerv
Építőmérnöki Kft-vel, mint Költségviselőkkel, valamint a Modulor Kft-vel (9700
Szombathely, Szent Flórián krt. 2.), mint tervezővel, amelynek keretében – az
előterjesztett formában és tartalommal – településrendezési és településtervezési
szerződést köt azzal a feltétellel, hogy a szerződéstervezet V.3. és VII.2. pontjában írt
határidőt – a képviselő-testület elé történő terjesztés időpontját - 30 napos
határidőben fogadja el.
7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6. pontban foglaltak szerinti
településrendezési és településtervezi szerződés aláírására, valamint a szükséges
nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
8. BESZÁMOLÓ A SZOMBATHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MUNKÁJÁRÓL
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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46/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi
Rendőrkapitányság által Sorokpolány község közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló 2021. évi
beszámolót elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
9. BESZÁMOLÓ SOROKPOLÁNY KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
47/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorokpolány község
környezeti állapotáról szóló 2021. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős:
Mező Gáborné polgármester
Határidő:
azonnal
10. JAVASLAT MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
48/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 9.§ (5)-(5a)
bekezdésében foglaltak alapján a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal és a
Sorokpolányi Bóbita Óvoda között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
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szóló munkamegosztási megállapodást
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető, jegyző
Határidő: folyamatos

az

előterjesztés

melléklete

szerinti

Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
49/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 9.§ (5)-(5a)
bekezdésében foglaltak alapján a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal és a
Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde között a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető, jegyző
Határidő: folyamatos
11. JAVASLAT A TEMPLOM UTCA
FELHÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester

ÚTFELÚJÍTÁSA

AJÁNLATTÉTELI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
50/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „9773 Sorokpolány, Templom utca 137.
hrsz-ú ingatlan, szilárd burkolatú közút 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:
- Németh Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft. (9800 Vasvár, Alkotmány u.
60., képviselő: Németh Lajos ügyvezető, e-mail: lajos@nemethutepito.hu),
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- MM Betonbau Kft. (9800 Vasvár, Bendefy L. u. 17., képviselő: Giczi Szabolcs
ügyvezető, e-mail: info@deltaker.t-online.hu),
- West Machine Kft. (9700 Szombathely, Babits M. u. 47., képviselő: Kulcsár
Sándor Zsolt ügyvezető, e-mail: westmachinekft@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. október 5.
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
51/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszerzési
Szabályzat előírásainak megfelelően a „9773 Sorokpolány, Templom utca 137. hrsz-ú
ingatlan, szilárd burkolatú közút felújítása” tárgyú beszerzési eljárás keretében a 3
fős Bírálóbizottság tagjának megválasztja:
- Árvai Zoltán felelős tervezőt, mint műszaki szakértelemmel bíró személyt,
- Galambosné Szabó Nikolettát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi ügyintézőjét, pénzügyi tagnak,
- Peicsné Horváth Andreát, a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi
ügyintézőjét.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
12. JAVASLAT ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT ISMÉTELT KIÍRÁSÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:

Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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52/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Bóbita Óvoda óvodavezetői pályázati eljárását eredménytelennek nyilvánítja,
tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásra nem érkezett a megjelölt határidőig
pályázat.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új pályázati kiírás
közzétételéről a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével
gondoskodjon.
Felelős:
polgármester
Határidő:
elfogadásra azonnal
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
53/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Bóbita Óvodába Gőczéné Geröly Andrea határozott idejű, 2021. november 1. napjától
2022. július 31. napjáig történő, óvodapedagógusi kinevezéséhez az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások
terhére fedezetet biztosít és Gőczéné Geröly Andrea közalkalmazottat
óvodapedagógusi feladatai mellett megbízza az óvoda vezetői feladatainak
ellátásával határozott időre 2021. november 1. napjától 2022. július 31. napjáig.
2./ A Képviselő-testület Gőczéné Geröly Andrea részére bruttó 81.200 Ft összegű
vezetői pótlékot állapít meg, melynek fedezetét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
elfogadásra azonnal
13. JAVASLAT BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné 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. 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.
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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 2022. évre szóló pályázati fordulójához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
54/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. 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 2022. 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:
azonnal
14. VEGYES ÜGYEK
14.1. ORVOSI RENDELŐ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester előadja, hogy ahogy a képviselő-testület előtt is ismert, az
orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése érdekében szükséges gázmérő óra felszerelése, hogy a
háziorvos az orvosi rendelő közüzemi költségeihez hozzá tudjon járulni, ugyanis a
feladatellátási megállapodás alapján a mérőóra felszerelése után fizeti meg a gázközmű18

használat költségét. A korábbi árajánlathoz képest 10.000 Ft összegű emelkedés várható,
ugyanis szükséges villámelhárítási szakértő alkalmazása, így a munkadíj bruttó 160.000 Ft,
míg az anyagköltség várhatóan bruttó 280.000 Ft összeg lesz Dankovics Ödön egyéni
vállalkozó, gázszerelő árajánlata alapján. Javasolja a munkálatok megrendelését az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka
terhére. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
55/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli
Dankovics Ödön egyéni vállalkozótól, gázszerelőtől az orvosi rendelő
fűtéskorszerűsítésének munkálatait bruttó 160.000 Ft összegért, míg anyagköltség
címén bruttó 280.000 Ft összegű fedezetet biztosít az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az általános tartaléka terhére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 18,28 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gáborné
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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