
1 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 23-án a Marcali 

Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) tanácskozó helyiségében tartott 

soros nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:   Bobek József István polgármester 

Domsa Valéria  

Egyed Zsolt, képviselők 

 

Távol vannak:   Béres György, alpolgármester  

Kócza Mónika, képviselő 

 

Meghívottak:   Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

    Trombitásné dr. Domján Bernadett, jogi és közbeszerzési 

referens 

    Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

    Pálfi Lászlóné, könyvtáros a 3. sz. napirend tárgyalásáig 

    Koltai-Tóth Andrea, falugondnok a 3. sz. napirend tárgyalásáig 

 

Bobek József István polgármester üdvözli a képviselő- testület soros nyilvános ülésén 

megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mert az 5 fő képviselő közül 3 

fő jelen van, Béres György alpolgármester előre jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, 

míg Kócza Mónika képviselő az imént tájékoztatott arról. hogy nem lesz jelen. 

A polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 6. számú Egyebek napirendi ponton belül a 

nyári virágosítással, az óvoda épületének villanyfelújításával, valamint a jeles eredményt 

elérő tanulók állófogadásával kapcsolatosan kíván szóbeli előterjesztést tenni, illetve a vis 

major pályázatról és Péter László volt közalkalmazott bírósági peréről kívánja tájékoztatni a 

képviselő-testületet  

Ezt követően a polgármester szavazásra tette fel az előre kiküldött napirendi pontokat. 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 

 

33/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. május 23-i soros nyilvános ülés 

napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a Községi Könyvtár 2017. évi munkájáról 

Előadó: Pálfi Lászlóné, könyvtáros 

 

2. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előadó: Koltai-Tóth Andrea, falugondnok 

 

3. Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2017. évi tapasztalatairól 

Előadó: Bobek József István, polgármester 
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4. Előterjesztés a Zalavíz Zrt. részvény értékesítéséről  

Előadó: Bobek József István polgármester 

 

5. Előterjesztés Tóth Kálmán kérelmének elbírálásáról 

Előadó: Bobek József István polgármester 

 

6. Egyebek 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1. Beszámoló a Községi Könyvtár 2017. évi munkájáról 

 

Előadó:  Bobek József István, polgármester   (írásbeli előterjesztés 

csatolva) 

  Pálfi Lászlóné, könyvtáros 

 

Bobek József István, polgármester 

Köszöntöm Pálfi Lászlóné Ibolyát, kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásbeli 

anyagot? 

 

Pálfi Lászlóné, könyvtáros 

Köszönöm, nem kívánom. 

 

Bobek József István, polgármester 

Nagyon szépen köszönjük Ibolyának az egész évben végzett munkáját annyit ígérhetünk, hogy 

a feladat kevesebb nem lesz. Az intézmény rendkívül meghatározó szerepet tölt be a település 

életében, nem is könyvtár, hiszen az egy kis rész az épületben is, hanem inkább egy kulturális 

szegmens. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 

osztályvezetője és könyvtári szakértője Schmidtné Bakó Tünde írásban értesített arról, hogy az 

Internet Fiesta ideje alatt a legtöbb rendezvényt szolgáltató három helyet megjutalmazták, így a 

sávolyi könyvtár is ajándékcsomagot kap. Gratulálunk, további jó munkát kívánunk. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót, kérem 

szavazzunk 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 

 

34/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvtár 2017. évi 

munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában 

elfogadja. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester, Pálfi Lászlóné könyvtáros  

Határidő: azonnal 
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2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár 2017. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt az 

előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester (a közlésért) 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2017. évi munkájáról 

 

Előadó: Bobek József István  

polgármester   (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

Bobek József István, polgármester 

Köszöntöm Koltai Tóth Andrea falugondnokot kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 

az írásbeli anyagot? 

 

Koltai-Tóth Andrea 

Köszönöm, nem kívánom. 

 

Bobek József István, polgármester 

Itt is elmondható, hogy a feladat kevesebb nem lesz. Éppen ma kaptam lehetőséget arra, hogy 

Vágó Zoltánon és a Marcali Portálon keresztül Sávolyt érintően kérdést tegyek fel a terület 

országgyűlési képviselője felé, ebben én a falugondnoki buszpályázatról is érdeklődtem, hiszen 

ez mindenképpen tovább lépés lenne, mind szolgáltatás, mind finanszírozás szempontjából. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javaslom a beszámoló elfogadását, kérem szavazzunk. 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 

 

35/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Sávoly 

Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának beszámolóját. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester, Koltai-Tóth Andrea falugondnok 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2017. évi tapasztalatairól 

 

Előadó: Bobek József István  

polgármester   (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

 

Bobek József István, polgármester 

Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása az anyaggal kapcsolatosan?  
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Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

A hivatal részéről Orbán Andrea ügyintéző nem tud jelen lenni, mert képzésen van, de egy jól 

elkészített részletes beszámolót kaptunk. 

 

 

Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző röviden ismerteti a beszámoló főbb demográfiai és 

statisztikai adatait, az anyag felépítését. 

 

Bobek József István, polgármester 

Köszönöm, kérem a hivatalt, tolmácsolja a Szociális és Egészségügyi Szolgálató Központ felé 

is köszönetünket, nagyon jó a kapcsolatunk, Tóth Renáta családsegítő sokat segít a sávolyi 

családoknak, külön köszönet, hogy idén nyáron is vállalják a gyermekek ingyenes 

strandolásának koordinálását, amelynek utazási költségeit önkormányzatunk biztosítja. 

Köszönet a köznevelési intézmények vezetőinek és a gyermekvédelmi felelősöknek a jó 

együttműködésért, valamint javaslom, hogy fejezzük ki köszönetünket a SZESZK-nek, 

valamint a Közös Hivatalnak azon belül is Tóth Renáta családsegítőnek és Orbán Andrea 

hivatali ügyintézőnek. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, az elhangzott kiegészítéssel teszem fel szavazásra az 

előterjesztést, kérem szavazzunk. 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 

 

36/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

előterjesztés mellékletét képező, a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évi 

átfogó értékelést jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi gyermekvédelmi feladatok 

ellátásával kapcsolatosan végzett munkájáéért köszönetét fejezi ki a Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központnak és Tóth Renáta családsegítőnek, valamint a Marcali 

Közös Önkormányzati Hivatalnak és Orbán Andrea szociális ügyintézőnek. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester (a közlésért) 

Határidő: értelem szerint  

 

 

4. Előterjesztés a Zalavíz Zrt. részvény értékesítéséről 

 

Előadó: Bobek József István  

polgármester   (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

Bobek József István, polgármester 

Sávoly Község Önkormányzata részére a Zalavíz Zrt. az Aquazala Kft. akvizíciójakor 1 darab 

100.000,- forint névértékű részvényt értékesített. Jelenleg Önkormányzatunk vonatkozásában 
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a víziközmű szolgáltatást nem a Zalavíz Zrt., hanem a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. látja 

el. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata jelezte, hogy a részvényt névértéken 

szeretné megvásárolni. Javaslom, hogy a részvényt értékesítsük, kérem szavazzunk. 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 

 

37/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 db Zalavíz Zrt. részvényét 

névértéken, 100.000 – azaz egyszázezer – Ft-ért eladja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a részvény adásvételhez 

kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Előterjesztés Tóth Kálmán kérelmének elbírálásáról 

 

Előadó: Bobek József István  

polgármester   (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 

Bobek József István, polgármester 

2018. május 2-án Tóth Kálmán, a Sávolyi Dalkör képviselője az előterjesztéshez mellékelt 

kérelmet nyújtotta be, melyet utazási költségre és nevezési díjra kívánnak felhasználni. A 

kérelemben 50.000 – azaz ötvenezer- Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatást kér utazási 

költségre és nevezési díjra. Helyi rendeletünk alapján az egyedi kérelemre történő támogatás 

az ötvenezer forintot nem haladhatja meg.  Kérem szavazzunk a kérelem elfogadásáról. 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 2 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatát: 

 

38/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Kálmánt, a Sávolyi Dalkör 

képviselőjét, az Önkormányzat által az államháztartások kívülre nyújtott támogatásokról 

szóló 16/2013.(VIII. 29.) önkormányzati rendelet alapján, egyedi kérelemre, kulturális és 

közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása céljára 50.000 – azaz ötvenezer – Ft 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesíti.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 

megkötéséről.  

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: 2018. június 23. 
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Bobek József István, polgármester 

Kiegészítésül annyit elkívánok még mondani a napirend kapcsán, hogy az a közösség, 

melynek vezetője Tóth Kálmán, nem tartja be A helyi címer és zászló alapításáról és 

használatának rendjéről szóló 8/2000 (III.30.) helyi rendeletünkben foglaltakat.  Már 2014-

ben is volt ezzel kapcsolatosan felvetésem, hiszen a rendelet nem ad engedélyt akárhogyan a 

jelkép használatára, így születésnapi tortán sem szeretnénk viszont látni. Kérem a Hivatalt is, 

hívja fel az illetékesek figyelmét a rendeletben meghatározottak betartására, hiszen Tóth 

Kálmán is képviselő-testületi tag volt akkor, mikor ezt a helyi önkormányzati rendeletet 

megalkotta a testület. 

 

 

6. Egyebek 

 

I. 

Bobek József István, polgármester 

Aki ma járt a településen láthatta, hogy elkezdődött a nyári virágosítás előkészítése javaslom, 

hogy az előző évekhez hasonlóan egynyári virágot vásároljunk, maximum 120.000,- forint 

értékig a település nyári virágosítására! Kérem szavazzunk. 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 

 

39/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község nyári virágosítására a 2018 

évi költségvetés dologi kiadásainak terhére bruttó százhúszezer forint összegig történő 

felhasználást engedélyez. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a virágok beszerzéséről és 

kiültetéséről. 

 

Felelős: Bobek József István, polgármester 

Határidő: 2018. május 31. 

 

II-. 

Bobek József István, polgármester 

Az óvoda épületében váratlan, sürgős munkálatokat kell végeznünk, mert a teljes villamossági 

rendszert fel kell újítani, ugyanis veszélyessé vált. Az épület kapcsán Sávoly 15/20-ad, míg 

Szőkedencs 4/20-as és Főnyed 1/20-as arányban tulajdonosok, így az ő hozzájárulásukat is 

kérnünk kell. Kaptunk már egy árajánlatot Tolnai Jenőtől, aki fel is mérte az épületet, 

reméljük mielőbb megkezdődhetnek a munkálatok. Ennek a folyamatnak az elindításához és a 

munkálatok elvégeztetéséhez kérem a Képviselő-testület felhatalmazását, kérem szavazzunk. 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 

 

40/2018.(V.23.) számú képviselő-testületi határozat: 
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Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a biztonságos 

működés biztosítása érdekében az óvoda épületének villanyrendszerén szükségessé vált 

felújítás megvalósuljon. A képviselő-testület egyúttal teljes körűen felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a felújítási munkálatok elvégzése érdekében a felújítás becsült értéke 

alapján irányadó beszerzési eljárásrend szerint a kivitelező kiválasztása érdekében szükséges 

intézkedéseket és a kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: Bobek József István polgármester 

Határidő: azonnal   

 

III. 

Bobek József István, polgármester 

A Vis Major pályázattal kapcsolatosan annyit tudok elmondani, hogy a pályázatot befogadták, 

döntés még nincs, eddig pozitív visszajelzések jöttek, reméljük, hogy támogatják a 

helyrehozatalt. 

 

IV. 

Bobek József István, polgármester 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Péter László volt közalkalmazott bíróságra 

vitte a munkavállalói jogviszonya alatt keletkezett károkozásból fakadó fizetési kötelezettség 

követelésünket, a bíróság döntött. és elrendelte a fizetés meghagyás törlését, valamint 

kötelezett minket a felmerült költségek, azaz 290.000,- forint kifizetésére 

 

V. 

Bobek József István, polgármester 

Az iskolánkban hamarosan tanévzáró lesz, ekkor kívánjuk megrendezni a szokásunknak 

megfelelően az állófogadást. Az iskola igazgatóját május 10-én írásban megkértem, jelezze, 

hogy hány várományos van kiváló végzős tanulóként a már hagyománnyá váló 

számítástechnikai eszköz jutalomra, illetve hány olyan jeles tanuló várható, akik 

könyvjutalomban részesülnének. Sajnos a mai napig nem kaptam választ, így az előre 

felmerülő költségeket sem tudjuk pontosan megbecsülni. Több végzős tanuló is végig kiválóan 

teljesített, mely jelentősen megnöveli a költségeket, én mindenképpen indokoltnak tartom az 

ilyenkor szokásos jutalmazást. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

Természetesen a képviselő-testület dönt, de úgy gondolom érdemes elgondolkozni azon, hogy 

valóban ilyen nagy értékű jutalmat kíván-e adni a tanulóknak, hiszen szűkös a költségvetésünk. 

Nagyobb települések sem biztosítanak ilyen mértékű támogatást. Nem a díjazás a probléma, 

hanem annak a mértékével nem tudok egyetérteni, amikor lesznek még jelentős soron kívüli 

költségeink is. 

 

Bobek József István, polgármester 

Én továbbra is fenntartom, hogy nagyértékű számítástechnikai eszköz vásároljunk, a tanulók 

ezért megdolgoztak, várják és megérdemlik az elismerést. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

Ez nem kötelezettsége az önkormányzatnak, nincs rá rendelete, hanem egyfajta szokásjog. 

Vannak a településnek tartozásai, amiket tol maga előtt. 

 

Egyed Zsolt, képviselő 
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Ne döntsünk most, várjuk meg a pontos számokat, hogy tudjunk tervezni. 

 

Domsa Valéria, képviselő 

Szerintem se döntsünk most. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

Az óvodai villanyszerelés miatt valószínűleg soron kívüli képviselő-testületi ülést kell még 

tartanunk, dönthet akkor is a képviselő-testület. 

 

Bobek József István, polgármester 

Rendben, előre láthatólag június 13-án képviselő-testületi ülést tartunk, addigra talán már az 

iskola is tud adatot szolgáltatni, akkor döntünk majd a villanyszerelési munkálatokról és az 

állófogadásról is. 

 

 

Bobek József István polgármester további napirend hiányában a képviselő-testület soros 

nyilvános ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

            Bobek József István        Bödőné dr. Molnár Irén 

              polgármester             címzetes jegyző 


