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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 17-én a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: Bobek József István polgármester 

                       Béres György alpolgármester 

                       Domsa Valéria 

                       Kócza Mónika  

          Egyed Zsolt képviselők 

 

Meghívott:     Nagy Gáborné a jegyző megbízottja  

                        

Bobek József István polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, megállapítja, 

hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 5 tagja közöl valamennyi képviselő 

jelen van, az ülést megnyitja.  

 

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

zatának Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi határozatát: 

 

173/2014.(XI.17.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

N a p i r e n d: 

 

1.) Települési karbantartói álláshely betöltésére érkezett pályázat elbírálása 

 

     2.) Egyéb 

 

1./ Települési karbantartói álláshely betöltésére érkezett pályázat elbírálása 

     Előadó: Bobek József István   

                  polgármester                        (írásbeli előterjesztés csatolva ) 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, vita és ellenszavazat  

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

 

174/2014.(XI.17.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

       Sávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

       a települési karbantartó munkakör ellátásával Péter László 

       8732 Sávoly, Kossuth u. 6. szám alatti lakost, 

       2014. november 24. napjától, határozatlan időre 

       kinevezi, 3 hónap próbaidő kikötése mellett. 

 

       Illetményét a Kjt. szerinti besorolás szerint határozza meg. 

 

      A testület felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti 

      kinevezéssel kapcsolatos  munkáltatói intézkedés megtételére. 

             

      Felelős: Bobek József István polgármester 

      Határidő: azonnal 
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2.) Egyéb 

 

2.l) Önkormányzati mikulásnap  szervezése 

             Előadó: Bobek József István 

                        polgármester                  

 

Bobek József István polgármester: indítványozza, hogy a testület az eddigi hagyományoknak 

megfelelően, az idei évben is ajándékcsomaggal köszöntse a gyermekeket mikulásnap alkalmából. 

Ajándékcsomagot azon 0-14 éves sávolyi lakos gyermekek részére juttatnák, akik életvitelszerűen 

a községben élnek, személyenként 1000 Ft értékben. Az előzetes felmérés alapján 80 fő gyermeket 

érintene, melyhez mintegy 80 e Ft keret biztosítása szükséges a községi önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére. Indítványozza továbbá, hogy a településen működő 

kereskedelmi vállalkozások támogatása és köztük az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a 

testület határozza el, hogy az ajándékcsomagok beszerzését ezentúl, páros évben a helyi COOP 

üzletben, míg páratlan évben az ugyancsak helyben működő Rákóczi panzió kereskedelmi 

egységénél bonyolítja. 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat 

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

 

175/2014.(XI.17.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

         Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

      a községben életvitelszerűen lakó 0-14 éves gyermekek  

      részére mikulásnap alkalmából, ajándékcsomag juttatását  

      határozta el, melyhez a testület a községi önkormányzat  

      2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére,  

      egyszeri, 80 e Ft támogatási keretet biztosít. 

 

      A testület elhatározza, hogy a településen működő kereskedelmi  

      vállalkozások támogatása és köztük az esélyegyenlőség megteremtése  

      érdekében az ajándékcsomagok beszerzését ezentúl páros évben a  

      helyi COOP üzletben, míg páratlan évben az ugyancsak helyben  

      működő Rákóczi panzió kereskedelmi egységénél bonyolítja. 

 

      A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékcsomagok 

      beszerzését és átadását biztosítsa. 

 

       Felelős: Bobek József István polgármester 

       Határidő: 2014. december 06. 
 

 

 

Bobek József István polgármester további napirend hiányában a testület rendkívüli nyilvános ülését 

bezárta.     

 

                                                     k.m.f.  

 

 

Bobek József István                                  Bödőné Dr. Molnár Irén             

polgármester                                                       jegyző                                                                 

        


