
Sály Község Polgármestere 

3425 Sály, Kossuth u. 63 sz.  

e-mail: salyonko@salyegy.t-online.hu 

Tel.: 49/336-055 

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletével 2020. március 11. napjától 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ának, és az Mötv. 48. § (1) bekezdésének 

rendelkezéseire figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következő 

határozatot hozom:  

 

 

Sály Község Önkormányzata Polgármestere 

1/2020. (IV.9.)  határozata 

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 384/2020.(III.16.) határozata 

megerősítéséről:  

 

Tárgy: Sályi Hétszínvirág Óvoda és Konyha óvodai  intézmény határozatlan időre történő 

bezárása. 

 

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 16-án tartott ülésén, a  

koronavírus-járvány lassítása érdekében meghozott 384/2020.(III.16.)  határozatát 

megerősítem.  

 

Felelős: Fekete Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos. 

      

   

       Fekete Jánosné 

        polgármester 
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A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletével 2020. március 11. napjától 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ának, és az Mötv. 48. § (1) bekezdésének 

rendelkezéseire figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következő 

határozatot hozom:  

 

 

Sály Község Önkormányzata Polgármestere 

2/2020. (IV.9.)  határozata 

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 385/2020.(III.16.) határozata 

megerősítéséről:  

 

Tárgy:  Óvodáskorúak intézményi gyermekétkeztetése 

 

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 16-án tartott ülésén, az 

óvodáskorúak intézményi gyermekétkeztetése kapcsán meghozott 385/2020.(III.16.)  

határozatát megerősítem.  

 

Felelős: Fekete Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos. 

      

   

       Fekete Jánosné 

        polgármester 
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A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletével 2020. március 11. napjától 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ának, és az Mötv. 48. § (1) bekezdésének 

rendelkezéseire figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következő 

határozatot hozom:  

 

 

Sály Község Önkormányzata Polgármestere 

3/2020. (IV.9.)  határozata 

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 386/2020.(III.16.) határozata 

megerősítéséről:  

 

Tárgy:  Iskoláskorúak intézményi gyermekétkeztetése 

 

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 16-án tartott ülésén, az 

iskoláskorúak intézményi gyermekétkeztetése kapcsán meghozott 386/2020.(III.16.)  

határozatát megerősítem.  

 

Felelős: Fekete Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos. 

      

   

       Fekete Jánosné 

        polgármester 
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A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletével 2020. március 11. napjától 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ának, és az Mötv. 48. § (1) bekezdésének 

rendelkezéseire figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következő 

határozatot hozom:  

 

 

Sály Község Önkormányzata Polgármestere 

4/2020. (IV.9.)  határozata 

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 387/2020.(III.16.) határozata 

megerősítéséről:  

 

Tárgy:  Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal Sályi Kirendeltségének működése a 

rendkívüli veszélyhelyzet alatt. 

 

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 16-án tartott ülésén, a 

koronavírus-járvány veszélyhelyzet miatt meghozott 387/2020.(III.16.)  határozatát 

megerősítem.  

 

Felelős: Fekete Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos. 

      

   

       Fekete Jánosné 

        polgármester 
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A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletével 2020. március 11. napjától 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ának, és az Mötv. 48. § (1) bekezdésének 

rendelkezéseire figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Sály Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hoztam:  

 

Sály Község Önkormányzata Polgármestere 

8/2020. (IV.9.)  határozata 

A koronavírus veszélyhelyzetre való tekintettel Sály településen élők  számára szájmaszkok 

készítéséhez szükséges anyagok megvásárlásához Sály Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetése terhére fedezetet biztosítok. Továbbá az egészségügyi alapellátás,  védőnői 

szolgálat,  hivatali kirendeltség, önkormányzati intézmények védekezéséhez fertőtlenítőszer, 

gumikesztyű, szájmaszk) beszerzéséhez szükséges anyagi fedezet szintén az 

önkormányzat2020. évi költségvetéséből kerül biztosításra.  

 

 

Felelős: Fekete Jánosné polgármester. 

Határidő: azonnal és folyamatos.  

        Fekete Jánosné 

        polgármester 

 

mailto:salyonko@salyegy.t-online.hu
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A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletével 2020. március 11. napjától 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ának, és az Mötv. 48. § (1) bekezdésének 

rendelkezéseire figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Sály Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hoztam:  

 

Sály Község Önkormányzata Polgármestere 

9/2020. (IV.9.)  határozata 

 

Ajánlattételi felhívás „A helyi identitás és kohézió erősítése Bükkábrányban és környékén” 

című TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00005 azonosító számú pályázat keretében a projekt 

megvalósításához szükséges Rendezvényszervezői FELADATOK elvégzése.  

 

1.) Az ajánlattételre felkért vállalkozásokat az alábbiak szerint határozom meg:  

a) Wellpress Kft.:                            info@wellpress.hu 

b) Mezőkövedi Közkincstár Kft.:    kozkincstar@gmail.com 

c) Bükkábrányért Egyesület             bukkabranyert@gmail.com  

 

2.) Az értékelési szempont: a legalacsonyabb ár. 

 

Felelős: Fekete Jánosné polgármester. 

Határidő: azonnal és folyamatos.  

        Fekete Jánosné 

        polgármester 
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