JEGYZŐKÖNYV
Készült Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 20-án a Marcali
Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) tanácskozó helyiségében tartott
soros nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:

Bobek József István polgármester
Béres György, alpolgármester
Domsa Valéria
Kócza Mónika (a 2. sz. napirend tárgyalásától)
Egyed Zsolt, képviselő-testületi tagok

Meghívottak:

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Pápainé Dr. Káplár Orsolya Csilla, aljegyző
Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett, jogi és közbeszerzési referens
Nagyné Gelencsér Éva, Műszaki és Városüzemeltetési irodavezető
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető

Bobek József István polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van,
Kócza Mónika képviselő előre láthatólag később érkezik.
Ezt követően tájékoztatja a jelen levőket, hogy az Egyéb napirenden belül a tavaszi
virágosításról, illetve egyéb aktualitásokról kíván beszélni, majd javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjaira, annak megszavazására.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
41/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. április 20-i soros nyilvános ülés
napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bobek József István polgármester
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
(Előadó: Bobek József István polgármester
3. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek
tisztántartásáról szóló 20/2013.(X. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
4. Előterjesztést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Bobek József István polgármester
5. Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Bobek József István polgármester
6. Felhatalmazás pályázat benyújtására az önkormányzatok működőképességének
megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás igényléséhez
Előadó: Bobek József István polgármester
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7. Előterjesztés a víziközművek vagyonértékeléséről
Előadó: Bobek József István polgármester
8. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében
rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtása
9. Egyebek
Napirendek tárgyalása
1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Bobek József István
polgármester

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
Az anyagot szóban nem kívánom kiegészíteni, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem
szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
42/2016.(IV.20.) 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
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Előadó: Bobek József István
polgármester

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
A zárszámadás fő számai: 101.975.000 forint a kiadási főösszeg és 154.977.000,- forint a
bevételi főösszeg. A küldönbségnél meg kell említeni azt a 2015. április 1. előtti IPA-előleg
befizetési többletet, amely 50.942.000,- forint és a tavalyi év költségvetés-módosításánál
kellett korrigálni.
Ahhoz, hogy a 11.sz. mellékletben az előírt felhalmozási terv számai olyanok legyenek, mint
amilyenek, nagyon sokat kellet dolgozni, ezért külön köszönöm jegyzőasszonynak a hivatal
dolgozóinak aktív közreműködését, hiszen több sikeres pályázatunk is volt, melyek jelentős
részben elősegítették az önkormányzat 2015. évi működését. Javaslom a 2015. évi
zárszámadás elfogadását, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A napirend tárgyalása alatt Kócza Mónika képviselő is megérkezett, így a jelen levő
képviselők száma 5 főre bővült.
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Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 egyhangú
igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Az Önkormányzat 2015.
évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 6/2016. (IV.21.) önkormányzati rendeletét
(Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek
tisztántartásáról szóló 20/2013.(X. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bobek József István
polgármester

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
Megkérem Jegyző Asszonyt egészítse ki szóban az előterjesztést.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
A jelenlegi rendeletmódosítást a hulladék törvény április 1-től hatályba lépett rendelkezései,
valamint a március 31.-én megjelent a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását szabályozó
kormányrendeletek teszik szükségessé. Központosításra került a hulladékszállítással
kapcsolatosan több dolog is, így például április 1-jétől a jelenlegi közszolgáltató helyett egy
koordináló szervet kell megjelölni, a továbbiakban ez a szervezet szedi be a szolgáltatási díjat
negyed éves számlakibocsájtással. A következő napirend is ebből adódik, hiszen ezzel a
módosítással egyidejűleg a közszolgáltatási szerződést is aktualizálni kell, majd egy központi
rendszerbe mind a hatályos rendeletet, mind pedig a módosított szerződést is fel kell
töltenünk. A jelenlegi módosítások az eddig megjelent rendelkezések tükrében készültek, de
nem kizárt, hogy a későbbiekben – ahogy a miniszteri rendeletek megjelennek – szükség lesz
még korrigálásra.
Bobek József István, polgármester
A Nonprofit Kft-nek Sávoly Község részben tulajdonosa, így a központosításból következő
változások érintik a települést is. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javaslom a rendelet
módosításának elfogadását, kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 egyhangú
igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja A települési hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2013.(X.
25.) önkormányzati rendeletét módosító 7/2016. (IV.21.) önkormányzati rendeletét.
(Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. Előterjesztést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Bobek József István
polgármester

(írásbeli előterjesztés csatolva)
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Bobek József István, polgármester
Ahogyan már említettük, az előző napirenddel szorosan összefügg a módosítás, amennyiben
kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
43/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MKTSZ Marcali és Térsége
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosítását az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. A képviselő- testület
felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
5. Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Bobek József István
polgármester

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
Sávoly Község Önkormányzatának az idei évi költségvetési rendelete alapján
közbeszerzésnek minősülő beszerzése nem lesz, így a közbeszerzési tervet kérem – a
mellékeltek szerint – nemleges tartalommal jóváhagyni
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
44/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi éves
összesített közbeszerzési tervét az előterjesztéshez mellékeltek szerint – nemleges
tartalommal – jóváhagyja.
Felelős: Bobek József István, polgármester
Határidő: folyamatos
6. Felhatalmazás pályázat benyújtására az önkormányzatok működőképességének
megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás igényléséhez
Előadó: Bobek József István
polgármester

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
Tavaly az első körben sikeresen pályáztunk, az idén is minél hamarabb szeretnénk benyújtani a
pályázati anyagot, ehhez szükséges a képviselő-testület felhatalmazása.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
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Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
45/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzatok
működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza:
1) Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pont szerinti, az
önkormányzatok
működőképességének
megőrzésére
szolgáló
támogatás
igénybevételére. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Bobek József István, polgármester
Határidő: 2016. június 30.
2) Sávoly Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére:
A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt
korábban vagy egyidejűleg Sávoly Község Önkormányzata mikor és hol
nyújtott be.
Sávoly Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll,
Sávoly Község Önkormányzata megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §ában meghatározott követelményeknek,
Sávoly Község Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
Sávoly Község Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik,
Sávoly Község Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében
adólevonási joggal nem rendelkezik,
a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött
Felelős: Bobek József István, polgármester
Határidő: 2016. június 30.
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7. Előterjesztés a víziközművek vagyonértékeléséről
Előadó: Bobek József István
polgármester

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megküldte a 2015. évben elkészített vagyonértékelést,
mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A vagyonértékelés alapján:Sávoly Község
Önkormányzatának tulajdonában található, DRV Zrt. által üzemeltetett víziközművek
vagyonértéke összesen 375.877.302 forint.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
46/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő víziközművekre
vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az
abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Sávoly Község Önkormányzata a vagyonértékelésben
szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközműszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2
§. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A
vagyonértékelés szerinti vagyonérték 375 877 302 Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel
került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új
bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban
2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal
megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal,
illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték
az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.
Felelős: Bobek József István polgármester
Határidő: értelem szerint
8. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében
rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtása
Előadó: Bobek József István
polgármester

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
Hasonlóan a 6-os napirendi ponthoz, az idei esztendőben erre is ismét pályázni kívánunk,
tavaly is nagy segítséget jelentett a településen élőknek és az önkormányzatnak is. Külön
köszönöm ezzel kapcsolatosan Orsiék munkáját.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
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47/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására, ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra
kiírt 2016. évi pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a kiírt pályázat
tekintetében az alábbi határozatokat hozza:
1) Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter által
meghirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet III.1. pontja, „a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatása” jogcím szerinti települési önkormányzatok rendkívüli
szociális támogatása igénybevételére. Felkéri Bobek József István polgármestert, hogy
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Bobek József István polgármester
Határidő: 2016. július 15.
2) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert
az Ávr. 75.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére:
a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt
korábban vagy egyidejűleg Sávoly Község Önkormányzata nem nyújtott
be.
Sávoly Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll,
Sávoly Község Önkormányzata megfelel az Áht. 48/B §-ában és 50. §ában meghatározott követelményeknek,
Sávoly Község Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
Sávoly Község Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik,
Sávoly Község Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében
adólevonási joggal nem rendelkezik,
a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött
Felelős: Bobek József István polgármester
Határidő: 2016. július 15.
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9. Egyebek
I.
Bobek József István, polgármester
A képviselő-testületi tagoknak említettem már, hogy a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy
Megyei Szövetsége levélben kért tőlünk támogatást 25 éves jubileumuk kapcsán, előzetes
megbeszélésünk alapján javaslom, hogy tekintettel az anyagi lehetőségeinkre utasítsuk el a
kérelmet.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatát:
48/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjasok Szervezeteinek
Somogy Megyei Szövetségének támogatási kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta, a
kérelmet – az önkormányzat 2016. évi költségvetésének szűkös lehetőségeire hivatkozva –
nem támogatja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy elutasító döntéséről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Bobek József, polgármester
Határidő: 2016. május 15. (az értesítésre)

II.
Bobek József István, polgármester
Tájékozatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balatoni Futár újság támogatása, melyből
a könyvtár és az önkormányzat is mindig kap egy-egy példány átutalásra került. Ez a 9944
fortintos támogatás a költségvetésünk terhére átutalásra került.
III.
Bobek József István, polgármester
Szeretném felhívni minden jelenlevő figyelmét, hogy 23-án szombaton délután „Mondd
szereted az állatokat?” címmel szezonnyitó rendezvényünk lesz Pálfiné Ibolya szervezésében.
Lesz kutyaszépségverseny, kutyás bemutató és állatsimogató is. Mindenkit szeretettel várunk!
IV.
Bobek József István, polgármester
Tegnap tartottunk meg a Sávolyi Dalkörrel a régóta tervezett megbeszélést, azt javaslom,
hogy amíg nem tisztázódnak a dolgok, – jövő héten Jegyző Asszonyhoz is hivatalosak
vagyunk egy megbeszélésre – addig ne adjuk ki hosszabb időre a kulcsot.
A februári képviselő-testületi ülésen felvetődött, hogy a volt posta épületének használatára
vonatkozóan készül egy új szabályzat. Orsitól kérdezném, hogy ez hogy áll?
Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla, aljegyző
Folyamatban van.

8

Bobek József István, polgármester
Amíg ez nem készül el, addig a hivatal dolgozója – aki dalkör tag is – elviszi szerdán a
kulcsot, majd csütörtökön visszahozza. Tegnap is ebben állapodtunk meg szóban, kérem a
hivatalt ebben legyen a segítségünkre.
Béres György, alpolgármester
Javaslom, hogy a szabályzatba kerüljön majd be az is, hogy aki rendszeresen használja az
épületet, az megfelelő felelősségvállalás mellett kaphasson kulcsot.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
A következő képviselő-testületi ülésre elkészítjük a szabályzat-tervezetét.
A Tündivel is meg fogjuk beszélni a kulccsal kapcsolatos teendőket, de mivel ő
köztisztviselő és ez az elfoglaltság munkaidőn túli, így túlmunkának minősül. Ezt a
rendelkezésre állási időt be kell számolnunk majd a munkaidejébe. Ez nem kimondottan
köztisztviselői feladat, de úgy gondolom, hogy ennyi közreműködő-készségének egy
köztisztviselőnek lennie kell. Ezt nekünk kell vele megbeszélnünk.
Béres György, alpolgármester
Arról is beszéltünk tegnap, hogy amíg nincs készen a szabályzat, írásban kapnak majd
tájékoztatást arról, hogy hogyan használhatják az épületet.
Bobek József István, polgármester
Így igaz, a vezetőségi tagokat levélben fogjuk az átmeneti időszak megoldásáról tájékoztatni.
Aki egyet ért ezzel, kérem szavazzon.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, egyhang 5 igen
szavazat mellett meghozza az alábbi határozatát:
49/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt posta épületének használatára
vonatkozó szabályzat elfogadásáig az épület nyitásával-zárásával kapcsolatos teendők
intézésére Gyarmatiné Mihályfi Tünde Mária köztisztviselőt kéri fel.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselőt a képviselő-testület döntéséről
tájékoztassa.
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: azonnal.
V.
Bobek József István, polgármester
Az előző évekhez hasonlóan tavasszal is tervezzük, hogy 100.000,- forint értékben 1200 db
vinkát vásárolnánk a település virágosításához. A virágokat ismét a marcali Spilák
Mártonnétól tervezzük beszerezni.
Kócza Mónika, képviselő
Az árvácskára mennyi pénz volt?
Bobek József István, polgármester
Arra is 100.000,- forintot költöttünk.
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Kócza Mónika, képviselő
Ha jól tudom, egy csomó megmaradt. Miért költünk rá akkor ennyi pénzt?
Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla, aljegyző
Arra gondolsz, hogy nem lett elültetve közterületen?
Kócza Mónika, képviselő
Igen.
Bobek József István, polgármester
Én úgy tudom, hogy mind el lett ültetve.
Kócza Mónika, képviselő
Én meg úgy, hogy nagyon sok megmaradt.
Bobek József István, polgármester
És ezt kitől tudod?
Kócza Mónika, képviselő
Dolgozóktól, akik ültették
Bobek József István, polgármester
Akkor kérlek, hogy nevezd meg őket, mert nekik az volt a dolguk, hogy mindet elültessék és
onnantól fogva, hogy megmaradtak, ezt az egészet másnak hívják és nem megmaradásnak.
Legyen megnevesítve, hogy ki az a dolgozó, aki azt mondta, hogy megmaradt, mert árvácska
nem maradhatott meg, mert van elég közterületünk, ahova virágot ültessünk, ráadásul évek
óta ennyi tővel dolgozunk.
Kócza Mónika, képviselő
Javaslom, hogy kérdezd meg őket te, hogy kell-e ennyi tő vagy megmaradt-e?
Bobek József István, polgármester
Tisztázni fogom velük még ma vagy holnap reggel, de a vinka vásárlásról még ma kell
döntenünk.
Béres György, alpolgármester
Javaslom, hogy egyenlőre akkor 100.000,- forintban maximáljuk az összeget.
Bobek József István, polgármester
A módosító javaslattal együtt teszem fel szavazásra a dolgot. Ki az aki támogatja, hogy
maximum 100.000,- forint értékig a település tavaszi virágosítására vinka virágot
vásároljunk?
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
50/2016.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község virágosítására a 2016. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére százezer forint összegig történő felhasználást
engedélyez.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a virágok beszerzéséről és
kiültetéséről.
Felelős: Bobek József István, polgármester
Határidő: 2016. május 15.

Bobek József István polgármester további napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános
ülését bezárta.

k.m.f.

Bobek József István
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző

11

