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

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 22-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
58/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: napirend elfogadása
59/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: helyi adórendelet megtárgyalásának elhalasztása
60/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: sírhelymegváltási díj felülvizsgálata
61/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: beszámoló a környezeti állapotról
62/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: minibölcsődei beszerzési eljárás eredménytelenné
nyilvánítása
63/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: minibölcsődei ajánlattételi felhívás elfogadása
64/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
65/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: képviselő-testületi határozat módosítása
66/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: társönkormányzatnak pénzeszköz átadása
67/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: ösztöndíj pályázati támogatás különbözetének kiutalása
68/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: WIFI4EU pályázat
69/2020. (IX. 22.) sp-i határozat: óvoda zárva tartása
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Szám: SP/36-7/2020

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

Készült:

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 22. napján 19,34 órai kezdettel megtartott
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, jegyzőkönyvvezető
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:
58/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 19/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Mező Gáborné polgármester
2. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet sírhely
megváltási díjainak felülvizsgálatára
Előadó: Mező Gáborné polgármester
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3. Beszámoló Sorokpolány község környezeti állapotáról
Előadó: Mező Gáborné polgármester
4. Javaslat a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022 azonosító számú, „Minibölcsőde
létesítése Sorokpolányban” című projekt keretében a kivitelezési
tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos beszerzési eljárás eredményének
megállapítása
Előadó: Mező Gáborné polgármester
5. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat pályázati felhívásának
elfogadására
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Mező Gáborné polgármester
6. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. SOROKPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 19/2015. (XI. 12.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztést.
Horváth Elemér képviselő javasolja inkább almérő felszereltetését, ahogy a feladatellátási
szerződés is fogalmaz.
Sümeghy Csaba képviselő szükséges lenne almérőt felszerelni, hogy a tényleges
fogyasztását fizesse meg a háziorvos, mert az várhatóan sokkal magasabb összeg lenne, mint
az iparűzési adó összege. Szerinte le kell ülni a háziorvossal egyeztetni, hogy almérő kerül
felszerelésre és az alapján kell majd a háziorvosnak fizetni a háziorvosi rendelő után a
közüzemi fogyasztást 2020. január 1-től.
Bakó Péter képviselő javasolja az E-ON Kft-vel egyeztetni az almérő felszereltetésének
költségét, kéri, hogy járjon utána a polgármester asszony. Kérdezi, hogy az adórendelet
módosításáról meddig lehet a képviselő-testületnek döntenie.
Dr. Varga Krisztina jegyző elmondja, hogy 2021. január 1-jei hatályba léptetés esetén 2020
november végéig kell az előterjesztett rendeletet elfogadni.
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Bakó Péter képviselő nem javasolja egyenlőre a rendelet elfogadását.
Sümeghy Csaba képviselő szintén nem javasolja a rendelet megalkotását, még
novemberben visszatérhet a képviselő-testület a rendelet megtárgyalására.
Dávid Gábor alpolgármester nem javasolja a rendelet megalkotását, tisztább helyzet lenne
almérő alapján történő megfizetése a közüzemi költségeknek.
Mező Gáborné polgármester javasolja az elhangzottak alapján, hogy a körülmények
tisztázása végett a háziorvosi rendelőbe tervezett almérők felszerelésével kapcsolatos döntés
meghozataláig a rendelet megtárgyalásának elhalasztását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással meghozta a következő határozatot:
59/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9773 Sorokpolány, Fő
u. 104. szám alatti háziorvosi rendelőbe tervezett almérők felszerelésével kapcsolatos
döntés meghozataláig elhalasztja a rendelet megtárgyalását.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
2. JAVASLAT
A
TEMETŐKRŐL
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Előadó: Mező Gáborné polgármester

ÉS
A
TEMETKEZÉSRŐL
SZÓLÓ
SÍRHELY MEGVÁLTÁSI DÍJAINAK

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
60/2020. (IX. 22.) 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

4

3. BESZÁMOLÓ SOROKPOLÁNY KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
61/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorokpolány község
környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
4. JAVASLAT
A
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022
AZONOSÍTÓ
SZÁMÚ,
„MINIBÖLCSŐDE LÉTESÍTÉSE SOROKPOLÁNYBAN” CÍMŰ PROJEKT
KERETÉBEN A KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS BESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és javasolja az I. határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
62/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VS12019-00022. azonosító számú, „Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban” című projekt
keretében a tervezési szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárásban az építész terv
elkészítésére benyújtott 3 db árajánlatot érvényesnek tekinti, azonban a beszerzési
eljárást eredménytelennek minősíti, tekintettel arra, hogy Zambó Gábor egyéni
vállalkozó és Piroska László egyéni vállalkozó egyforma összegű árajánlatot adott.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Mező Gáborné polgármester javasolja a II. határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
63/2020. (IX. 22.) 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 a tervezési
szolgáltatásra 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 az építész terv elkészítésére:
- Peterv Építésziroda Kft. (9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 1., e-mail:
peterpupp@peterv.hu)
- Piroska László ev. (9700 Szombathely, Erdei iskola u. 34/b., e-mail:
piroska.laszlo@gmail.com)
Zambó Gábor ev. (9700 Szombathely, Barátság utca 11., e-mail:
gaborzambo@gmail.com)
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás
alapján az alábbi cégektől kérjen be árajánlatokat a szakági tervek elkészítésére:
- Cs. Tóth Levente ev. (9739 Kőszegpaty, Kossuth Lajos utca 60., e-mail:
cstothlevente@gmail.com)
- Renoterv Kft. (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 14., e-mail: nagyteri@renoterv.tonline.hu)
- Zambó Gábor ev. (9700 Szombathely, Barátság utca 11., e-mail:
gaborzambo@gmail.com)
4./ 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 23.
5. JAVASLAT BURSA HUNGARICA
FELHÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Mező Gáborné polgármester

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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 2021. évre szóló pályázati fordulójához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
64/2020. (IX. 22.) 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 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. DÖNTÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
KAPCSOLATBAN
Előadó: Mező Gáborné polgármester

HATÁROZAT

MÓDOSÍTÁSÁVAL

Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a háziorvos bérleti díjának megállapításával
kapcsolatban az ülésen kiosztott megkeresés érkezett dr. Surján Zsuzsanna ügyvédtől dr.
Kiss Gabriella háziorvos megbízásából.
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A levél alapján javasolja az 57/2020. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat módosítását, úgy,
hogy abban bérleti díj ne kerüljön a háziorvos részére megállapításra. Kéri a képviselőtestület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
65/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2020. (VIII. 25.)
Képviselő-testületi határozatát az alábbi tartalomra módosítja:
„1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos által
javasolt rendelési idő módosítást – kedden nem lesz rendelés Sorokpolányban, míg
csütörtökön 12.00-17.00 óra között lesz rendelés – elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a döntésről a háziorvost értesítse.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal”
6.2.
PÉNZESZKÖZ
ÁTADÁSA
KÖLTSÉGEIHEZ
Előadó: Mező Gáborné polgármester

A

KERÉKPÁRPIHENŐ

PÁLYÁZAT

Hozzászólások:
Mező Gáborné 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 Sorokpolány Község Önkormányzatát terhelő összeg lakosságszámarányosan 54.627 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 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
66/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
Sorokpolány 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 54.627 Ft összegű pénzeszközt ad át Nemeskolta Község
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Önkormányzata részére, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
6.3. EFOP ÖSZTÖNDÍJAK KIUTALÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00019. azonosító számú,
„Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém
megyében” című projekt keretében megvalósult ösztöndíjprogram 3. havi ösztöndíjaként
2.308 Ft/fő összeggel kevesebb került kiutalásra a 26 fő fiatalnak, tekintettel arra, hogy
kimerült a pályázatban az erre biztosított keret. Tekintettel arra, hogy időközben sor került a
pályázat költségvetésének módosítására, így az ösztöndíjprogramra biztosított költségvetési
sor megemelésre került, lehetőség van arra, hogy a 26 fő fiatal részére bruttó 2.308 Ft/fő
összeg, összesen bruttó 60.008 Ft összeg a pályázat költségvetéséből kiutalásra kerülhessen.
Kéri a képviselő-testület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
67/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-201700019 „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas
és Veszprém megyében” című pályázathoz kapcsolódó, a 24/2020. (II. 18.) Képviselőtestületi határozatban megállapított ösztöndíj 2020. április havi kiutalt összegét 2.308
Ft/fő összegű, azaz összesen bruttó 60.008 Ft összegű támogatással kiegészíti,
tekintettel arra, hogy az április havi támogatás alacsonyabb összegben került
kiutalásra.
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt támogatás összegét a pályázat költségvetése
terhére biztosítja és felkéri a polgármestert a kiutalás elvégzésére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
6.4. DÖNTÉS WIFI4EU PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester elmondja, hogy a WIFI4EU pályázat megvalósításával
kapcsolatban a T-COM Nyrt. nem adott árajánlatot. A Vodafone által adott kivitelezési
árajánlat alapján a hivatali ügyfélszolgálat épületén 4 egység, míg külső helyszínen a
településen szintén 4 egység kerülne elhelyezésre. A fenntartási időszak költségeire elegendő
az összeg a Vodafone által adott árajánlat alapján.
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. adott árajánlat alapján
valósítsa meg a WIFI4EU pályázatban foglalt kivitelezési munkálatokat. Kéri a képviselőtestület döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
68/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a WIFI4EU pályázatban
foglalt kivitelezési munkálatokat a Vodafone Magyarország Zrt. által adott árajánlat
alapján a Vodafone Magyarország Zrt-től rendeli meg.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
6.5. SOROKPOLÁNYI BÓBITA ÓVODA ZÁRVA TARTÁSA
Előadó: Mező Gáborné polgármester
Hozzászólások:
Mező Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Sorokpolányi Bóbita
Óvoda benyújtotta a fenntartóhoz a 2020. október 26-ára, illetve a téli szünetre vonatkozóan
kérelmét. A téli szünet 2020. december 22-től 2021. január 3. napjáig tartana. Kéri a képviselőtestületet a 2020. október 26-i és a téli szünet jóváhagyására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
69/2020. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sorokpolányi
Bóbita Óvodában 2020. október 26. napján tartandó nevelőtestületi értekezlet,
valamint 2020. december 22. és 2021. január 3. közötti időtartamban tartandó téli
szünet alatt az intézmény zárva tartását jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt
értesítse.
Felelős:
polgármester, intézményvezető
Határidő:
azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gáborné polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 21,08 órakor bezárta.
K. m. f.
Mező Gáborné
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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