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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 8-án a Marcali 

Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Bobek József István polgármester 

                       Béres György alpolgármester 

                       Egyed Zsolt 

                       Kócza Mónika képviselők 

 

Meghívott: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző  

                  Nagy Gáborné jegyzőkönyvvezető 

                                       

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

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

közül, 4 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselő-testületet, 

hogy Domsa Valéria képviselő a testületi ülésről való távolmaradását – munkahelyi 

elfoglaltságára való hivatkozással – előzetesen bejelentette. 

 

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

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

1/2015.(I.8.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

N a p i r e n d: 

        

      1.) Előterjesztés a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának    

            módosításához 

          

   2.) Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítéséről 

 

   3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

           

   4.) A Marcali Tűzvédelmi Közalapítvány pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása 

 

   5.) Egyéb 

           

      

1.) Előterjesztés a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának    

      módosításához 

     Előadó: Bödőné Dr. Molnár Irén 

                   jegyző                              (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző: röviden összefoglalta a közös önkormányzati hivatal alapító 

okiratának módosításával kapcsolatban a kincstártól érkezett hiánypótlás tartalmát, melynek 

teljesítésére rövid határidőt szabtak. 
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Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

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

 

2/2015.(I.8.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

   I. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

      a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának  

      módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Az alapító okirat 1. pontjában a telephely megjelölésből kikerül  

      a 8714 Kelevíz,Vörösmarty u. 45. szám alatti telephely, valamint  

      törlésre kerül a „Jogelődje: Marcali Városi Önkormányzat  

      Polgármesteri Hivatala” szövegrész. 

 

2. Az alapító okirat 3. pontjában a közös hivatal feladatellátásából  

      kikerül Kelevíz település vonatkozásában végzett feladat, továbbá az,  

      hogy Kelevíz településen is közös hivatali kirendeltség működik. 

 

3. Az alapító okirat 4.pontjában kikerül a Marcali Közös Önkormányzati  

     Hivatal illetékességi területéből Kelevíz.  

4. Az alapító okirat 5. pontjában az alapítói jogokat gyakorló irányító szerv 

neve, székhelye, alcím alatti felsorolásból kikerül Kelevíz Község 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45. 

szám megjelölés. 

 

II. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

    Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratot  

    Módosító okiratát, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe  

    foglalt Alapító okiratot 2015. január 1-i hatályba lépéssel a határozathoz  

    mellékelt formában jóváhagyja.  

    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására.  

     

III. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 204/2014.(XII. 10.)  

     számú képviselő-testületi határozat I. és II. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítéséről 

      Előadó: Bödőné Dr. Molnár Irén 

                   jegyző                            (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

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

 

Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző: az új önkormányzati törvényből adódik a köztartozásmentes 

adózói adatbázisba történő felvétel teljesítésével kapcsolatos feladat, melynek elmaradása 

méltatlanság okot jelent. Az adatbázisba való felvétel megtörténtéről szóló tájékoztatást a 

testület jegyzőkönyvében rögzíteni szükséges. A rendszer minden hónap 10-én frissül, kéri a 

képviselőket, hogy az adatbázisban való fennlétüket folyamatosan ellenőrizzék. 
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3/2015.(I.8.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba  

történő felvételi kötelezettségéről szóló előterjesztést.  

A tájékoztatót – amely szerint a képviselő-testület minden tagja a  

törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett a köztartozásmentes  

adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségének –  

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős: Bobek József István 

Határidő: azonnal 

 

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

        Előadó: Bobek József István 

                      polgármester                            (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

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

 

4/2015.(I.8) számú képviselő-testületi határozat: 

 

       Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

    megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

    szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  

    változatlan tartalommal elfogad. 

 

    Felelős: Bobek József István polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

   4.) A Marcali Tűzvédelmi Közalapítvány pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása 

   Előadó: Bobek József István 

                polgármester                            (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

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

 

5/2015.(I.8) számú képviselő-testületi határozat: 

 

       Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Marcali Tűzvédelmi Közalapítvány eszköz- 

beszerzéshez kért pénzügyi támogatási kérelmét,   

mely a testület elutasít. 

A testület elutasító döntését azzal indokolja, hogy még 

nem készült el a községi önkormányzat 2015. évi költségvetése, 

így a támogatás nyújtásának fedezete sem biztosított. 

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy elutasító döntéséről 

a kérelmezőt értesítse.  

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: 2015. január 15. 
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5.) Egyéb 

 

Kócza Mónika képviselő: tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló, 

kézbesítési feladatokat is ellátó, Koltai-Tóth Andrea, a testület decemberi zárt ülésén szociális 

tűzifajuttatás tárgyában meghozott döntéseit tartalmazó határozatok kézbesítésekor, nem az 

önkormányzati alkalmazottól elvárható módon viselkedett akkor, amikor a határozatok 

kézbesítésekor az érintetteknek személyes megjegyzést fűzött a nyújtott természetbeni ellátás 

mértékére vonatkozóan. E magatartása alkalmas arra, hogy a képviselő-testületet rossz színben 

tűntesse fel, s a lakosság körében indokolatlanul feszültséget keltsen. Nevezett esetében nem 

egyedi esetről van szó. 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat  

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

 

6/2015.(I.8) számú képviselő-testületi határozat: 

 

       Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

       felkéri Bobek József István polgármestert, hogy munkáltatói 

       jogkörében eljárva, a szükséges munkáltatói intézkedést tegye  

       meg Koltai-Tóth Andrea önkormányzati alkalmazottal szemben. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: 2015. január 15. 

 

 

Bobek József István polgármester végezetül tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az  

önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről.  

 

 

 

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  


