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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 8-án megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek:
17/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról
18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól
19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
59/2021. (XI. 8.) sp-i határozat: napirend elfogadása
60/2021. (XI. 8.) sp-i határozat: gyermekétkeztetés rezsi költsége
61/2021. (XI. 8.) sp-i határozat: döntés kistelepülési településterv elkészítésével kapcsolatban
62/2021. (XI. 8.) sp-i határozat: önkormányzat és óvoda 2022. évi belső ellenőrzési terve
63/2021. (XI. 8.) sp-i határozat: mini bölcsőde 2022. évi belső ellenőrzési terve
64/2021. (XI. 8.) sp-i határozat: Bursa Hungarica pályázat elbírálása
65/2021. (XI. 8.) sp-i határozat: óvoda téli zárva tartása
66/2021. (XI. 8.) sp-i határozat: bölcsőde téli zárva tartása
67/2021. (XI. 8.) sp-i határozat: Kt. határozat módosítása
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Szám: SP/274-7/2021

Készült: 1 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 8. napján 16,35 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi 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 megbízottjaként
Rácz Tímea ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Hittér Lászlóné, Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde vezetője
Gőczéné Geröly Andrea, Sorokpolányi Bóbita Óvoda vezetője (3 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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
59/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi
átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Mező Gáborné polgármester
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2. Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a
vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (IV. 23.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Mező Gáborné polgármester
3. Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti
ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mező Gáborné polgármester
4. Javaslat a kistelepülési településtervek elkészítésével kapcsolatban
Előadó: Mező Gáborné polgármester
5. Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előadó: Mező Gáborné polgármester
6. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Mező Gáborné polgármester
7. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. SOROKPOLÁNY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK A 2022. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
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
17/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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2. SOROKPOLÁNY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONÁRÓL,
A
VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL,
A
VAGYONGAZDÁLKODÁS
ÉS
A
VAGYONHASZNOSÍTÁS
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2013. (IV. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE, ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MEGALKOTÁSA
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
18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. SOROKPOLÁNY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 15/2021. (X.
5.) 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
19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
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/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

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:
60/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az
ATROPLUSZ Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. (9800 Vasvár, József A. u. 23-25.)
részére 2022. évben megtéríti a gyermekétkeztetés során felmerülő rezsiköltséget.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetés
előkészítése során gondoskodjon a gyermekétkeztetés során felmerülő rezsiköltség
tervezéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása
4. JAVASLAT A KISTELEPÜLÉSI TELEPÜLÉSTERVEK ELKÉSZÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester javasolja az előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal
meghozta a következő határozatot:
61/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lechner Tudásközpont
Nonprofit Kft. által kiírt, „A kistelepülési településtervek elkészítésének
támogatására” című pályázati felhívás tartalmát megismerte és arra pályázati
dokumentációt nyújt be.
2./ A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a pályázat költségvetéséből vállalja a
településrendezési eszközök módosítását.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
elkészítésére, a nyilatkozatok és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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5. JAVASLAT A 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
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:
62/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Attila szakellenőr
által az önkormányzatra és a Sorokpolányi Bóbita Óvodára készített 2022. évi belső
ellenőrzési tervet – az előterjesztés szerinti tartalommal és formában – elfogadja és
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési feladatok
megszervezéséről polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által
gondoskodjon.
Felelős:
polgármester
Határidő:
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:
63/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Napsugár Mini Bölcsőde tekintetében a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok
ellátásával megbízott SZAHK-ÉRTELEM Bt. (9700 Szombathely, Százhold u. 27.) által
készített 2022. évi ellenőrzési tervet és kockázatelemzést – az előterjesztés szerinti
tartalommal és formában – elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
SZAHK-ÉRTELEM Bt. képviselőjét értesítse.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési feladatok
megszervezéséről polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által
gondoskodjon.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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6. BURSA
HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA
PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester

BENYÚJTOTT

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy egy tanuló nyújtotta be a Bursa Hungarica
ösztöndíjra pályázatát. A korábbiakhoz hasonlóan javasolja havi 10.000,- forint/fő összegű
ösztöndíj megszavazását 10 hónapra az egy pályázó részére, amelynek fedezetét a képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének
elkülönített állami pénzalapok egyéb működési célú támogatások előirányzata terhére
biztosítsa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
64/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra benyújtott pályázatot érvényesnek
tekinti.
2./ A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Pályázat keretében a 2021/2022. tanév II., illetve a 2022/2023. tanév I. félévére, 10
hónapra havi 10.000,- Ft/fő összegű ösztöndíjban részesíti a BURSA-2022-A-2460.,
BURSA-2022-A-9051., BURSA-2022-A-15506. és BURSA-2022-A-15507. pályázati
azonosító számú pályázót.
3./ A Képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletének Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési
célú támogatások előirányzata terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7. VEGYES ÜGYEK
7.1. SOROKPOLÁNYI BÓBITA ÓVODA TÉLI ZÁRVA TARTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a Sorokpolányi Bóbita Óvoda megbízott
vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az intézmény téli zárva tartását a
fenntartó 2021. december 22. napjától 2022. január 2. napjáig hagyja jóvá. Javasolja a téli
zárva tartás időpontjának az elfogadását. Kéri a képviselő-testület döntését.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
65/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi Bóbita
Óvodában 2021. december 22. és 2022. január 2. közötti időtartamban tartandó téli
szünetet és az intézmény zárva tartását jóváhagyja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.2. SOROKPOLÁNYI NAPSUGÁR MINI BÖLCSŐDE TÉLI ZÁRVA TARTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a Sorokpolányi Napsugár Mini Bölcsőde
megbízott vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az intézmény téli zárva
tartását a fenntartó 2021. december 22. napjától 2022. január 2. napjáig hagyja jóvá. Javasolja
a téli zárva tartás időpontjának az elfogadását. Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
66/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Napsugár Mini Bölcsődében 2021. december 22. és 2022. január 2. közötti
időtartamban tartandó téli szünetet és az intézmény zárva tartását jóváhagyja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
7.3. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a Magyar Államkincstár jelzése szerint
módosítani szükséges a 37/2021. (X. 4.) Képviselő-testületi határozatot, ugyanis Hittér
Lászlóné megbízott intézményvezetői kinevezése 2021. november 2. napjától vezethető át az
intézmény törzskönyvi nyilvántartásában, illetve a vezetői pótlékkal együtt az illetménye
443.192 Ft. Ennek megfelelően kéri a képviselő-testületi határozat módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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67/2021. (XI. 8.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2021. (X. 4.)
Képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
„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 2. napjától határozott időre, 2022. augusztus 31. napjáig –
a kinevezés szerinti munkaköre mellett - megbízza a Sorokpolányi Napsugár Mini
Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával, ezzel módosítva az
intézményvezetői megbízás adására vonatkozó 21/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi
határozatát.
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 443.192 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.
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 17,05 órakor bezárta.
K. m. f.
Mező Gáborné
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

Készítette:

Rácz Tímea
jegyzőkönyvvezető s.k.
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