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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 25-én a Marcali 

Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Bobek József István polgármester 

                       Osváth Lajos alpolgármester 

             Gáspár Ferenc 

                       Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 

                       Tárnai Péter képviselők 

 

Meghívott: Pápainé Dr. Káplár Orsolya aljegyző 

                   Nagy Gáborné jegyzőkönyvvezető 

                                         

Bobek József István polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket, 

megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 5 tagja  

közül valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  

 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyek elfogadására a Sávoly Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

72/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

N a p i r e n d: 

 

1.) Előterjesztés az ügyrendi bizottság munkájáról 

 

2.) Előterjesztés a vízközművek üzemeltetéséről 

     

3.) Előterjesztés a Dr. Dúró Bt-vel kötött szerződés módosításához 

 

4.) Előterjesztés az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. átalakulását követő 

     önkormányzati tagságról 

 

  5.) Marcali Óvodai Központ Közalkalmazotti Tanács Elnöke megkeresésének 

       megtárgyalása 

 

6.) Egyéb. 

 

1.) Előterjesztés az ügyrendi bizottság munkájáról 

     Előadó: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona   
                   bizottsági elnök                        (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona bizottsági elnök: szóbeli kiegészítése nincs, kéri a képviselőket, hogy 

a beszámolót fogadja el. 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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73/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly község Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót  

megtárgyalta, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  

változatlan tartalommal  elfogad. 

 

Felelős: Dr. Szerbné Kramcsák Ilona bizottsági elnök 

  Határidő: azonnal 

 
2.) Előterjesztés a vízközművek üzemeltetéséről 

        Előadó: Bobek József István   
                      polgármester                        (írásbeli előterjesztés csatolva ) 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

74/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a vízi-közművek üzemeltetéséről az alábbiak szerint határoz: 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 29. § (1) 

bekezdése alapján, - mivel a DRV Zrt. többségi állami és 

önkormányzati tulajdonú, a víziközművek üzemeltetésére 

alapított gazdálkodó szervezet - pályázat kiírása nélkül átengedi 

a törzsvagyonába tartozó szennyvízelvezető és tisztítórendszer 

közműveinek üzemeltetését a DRV Zrt. számára, a DRV Zrt.-t 

üzemeltetőnek kijelöli. 

2. A Képviselő-testület egyetért, hogy a Sávoly községet ellátó 

ivóvíz-közművek, mely a Somogysámsoni kistérségi ivóvíz-

rendszer részét képezi, üzemeltetését, szintén kijelöléssel a DRV 

Zrt. lássa el. 

3. A Képviselő-testület a törzsvagyonába tartozó víziközművek 

vagyonértékelése tárgyában meghozott 69/2014.(V.21.) számú 

határozatát egyúttal módosítja, a víziközművek vagyon-

értékelése tárgyában kiírt pályázati (versenyeztetési) eljárást 

eredménytelennek nyilvánítja. 

4. A Képviselő-testület megtárgyalta a DRV Zrt. üzemeltetési 

ajánlatát, melyet változatlan tartalommal elfogad.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

testület képviseletében a bérleti-üzemeltetési szerződést mindkét 

víziközmű-szolgáltatási ágazatra vonatkozóan a DRV Zrt.-vel írja 

alá a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: 2014. június 30. 
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3.) Előterjesztés a Dr. Dúró Bt-vel kötött szerződés módosításához 

     Előadó: Bobek József István   
                   polgármester                        (írásbeli előterjesztés csatolva ) 

 

Tárnai Péter képviselő bejelentette, hogy a döntéshozatalban – személyes érintettsége okán – 

nem kíván részt venni, melyet a testület elfogadott. 

    

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

75/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 

a Marcali V. számú felnőtt háziorvosi körzetnek a 

Sávoly, Szőkedencs, Szegerdő és Főnyed községek 

által alkotott háziorvosi körzetével történő össze-

vonásával egyetért, egyben felhatalmazza Bobek József 

István polgármestert, hogy: 

1.  a Marcali Városi Önkormányzat gesztorsága mellett 

a fentebbi településekkel kössön megállapodást az 

összevont körzet tekintetében; 

2. módosítsa a jelen előterjesztés mellékletében lévők 

szerint a sávoly 142/A/1 hrsz- ú és a sávoly 

142/A/2 hrsz- ú ingatlanra 2008. december 16. 

napján kötött adásvételi szerződéseket; 

3. az összevont, új háziorvosi körzet feladatellátására 

kössön szerződést a többi településen már háziorvosi 

tevékenységet ellátó dr Duró Bt- vel (dr Duró Ildikó 

háziorvos személyes közreműködése mellett); 

4. az összevont körzet működési engedélyének meg-

szerzésével összhangban lévő időpontban közös 

megegyezéssel szüntesse meg a dr Duró Bt-vel 

kötött megbízási szerződést azért, hogy az összevont 

körzet tekintetében a dr Duró Bt- vel köthessen 

feladatellátási szerződést a megszüntetést követő 

naptól.  

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4./ Előterjesztés az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. átalakulását követő 

     önkormányzati tagságról 

       Előadó: Bobek József István 

                     polgármester                        (írásbeli előterjesztés csatolva)  

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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76/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilatkoztatja, hogy az átalakulás eredményeként létrejövő 

jogutódi társaságnak a ZALAVÍZ Zrt-nek tagja kíván lenni,  

az önkormányzat teljes vagyoni hozzájárulásával. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  

az önkormányzat képviseletében a tagi hozzájárulásról  

szóló nyilatkozatot megtegye. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: 2014. június 30. 

 

 

5.) Marcali Óvodai Központ Közalkalmazotti Tanács Elnöke megkeresésének 

     megtárgyalása 

       Előadó: Bobek József István 

                   polgármester                              (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

77/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta a Szedervirág Óvoda közalkalmazottai kérését,  

mely alapján úgy döntött, hogy az intézményi dolgozók  

munkahelyi étkezésének támogatásához többlettámogatást  

nem nyújt. 

 

A képviselő-testület elutasító döntését azzal indokolja, hogy  

az intézmény 2014. évre jóváhagyott költségvetése e célra fedezetet  

nem tud nyújtani, az önkormányzatnak nincs lehetősége a 

jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok megemelésére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről 

tájékoztassa a Marcali Óvodai Központ Közalkalmazotti Tanács Elnökét. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Egyéb 

 

6.1) Szedervirág Óvoda óvodatej ellátása 

          Előadó: Bobek József István 

                     polgármester                               (előterjesztés csatolva)                 

 

Bobek József István polgármester: javasolja a testületnek, hogy az indokolatlan óvodatej 

megrendelés miatt felmerülő többletköltséget hárítsa az intézményre át. 
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H o z z á s z ó l á s: 

 

Tárnai Péter képviselő: egyetértve azzal, hogy a tavaszi szünet idejére megrendelt óvodatej 

indokolatlan többletköltséget okozott az önkormányzatnak, annak továbbhárítását az intéz- 

ményi költségvetésre azonban nem támogatja. 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 nem szavazat  

és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 

 

78/2014.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

az óvoda intézménye részére a tavaszi szünet idejére 

indokolatlanul kiszállított óvodatej kapcsán megállapítja 

az önkormányzati többletköltség keletkezését, a testület 

tudomásul veszi, hogy erről az óvodai központ vezetője 

tájékoztatásra került, de az emiatt keletkező többletköltséget  

nem kívánja az intézményi költségvetésre áthárítani. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester ismertette a Marcali Óvodai Központ vezetőjéhez intézett azon meg- 

keresése tartalmát, miszerint június 2-án kelt levelében felkérte őt az intézmény  

következő nevelési évre vonatkozó költségvetési terve előkészítésére, annak meg- 

alapozottságát alátámasztó adatok (beiratkozott gyermekek létszáma, szükséges  

dolgozó létszám, stb.) mielőbbi közlésére. Sajnos megkeresésére a mai napig nem  

érkezett válasz. Bízik benne, hogy ez a közeljövőben megtörténik, s az intézményt  

érintő költségvetési egyeztető tárgyalások mielőbb megkezdődhetnek.   

 

Szólt a képviselők rendelkezésére bocsátott, a könyvtár működését bemutató tájékoztatóról, 

valamint azon megkeresésről, melyben egy sávolyi telektulajdonos felajánlotta ingatlanát az 

önkormányzat részére, fennálló adótartozása fejében. 

Erről való döntést a testület augusztus havi ülése elé fogjuk terjeszteni. 

 

Végezetül tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az önkormányzat jelenlegi pénzügyi  

helyzetéről, külön kiemelve az önkormányzati helyi adókintlévőségek nagyságrendjét.  

 

 

Bobek József István polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános  

ülését bezárta.   

 

k.m.f. 

 

 

Bobek József István                                              Bödőné Dr. Molnár Irén 

polgármester                                                                         jegyző  


