JEGYZŐKÖNYV
Készült Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 13-án a Marcali
Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) tanácskozó helyiségében tartott
soron kívüli nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:

Bobek József István polgármester
Béres György, alpolgármester
Domsa Valéria
Egyed Zsolt
Kócza Mónika, képviselő

Meghívottak:

Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
Trombitásné dr. Domján Bernadett, jogi és közbeszerzési

referens
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető
Bobek József István polgármester üdvözli a képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülésén
megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mindaz 5 fő képviselő jelen
van.
A polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 3. számú Egyebek napirendi ponton belül
pályázati önerővel, az óvodai villamossági felújítás pályáztatásával, valamint a jeles
eredményt elérő tanulók állófogadásával kapcsolatosan kíván szóbeli előterjesztést tenni,
illetve a vis major pályázatról tájékoztatást adni.
Egyed Zsolt képviselő jelezte, hogy a 3-as számú napirendi ponton belül a temető melletti
parkolással kapcsolatosan lenne felvetése.
Ezt követően a polgármester szavazásra tette fel az előre kiküldött napirendi pontokat.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
43/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. június 13-i soron kívüli
nyilvános ülés napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:
1. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat
benyújtásáról
Előadó: Bobek József István, polgármester
2. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésről
Előadó: Bobek József István, polgármester
3. Egyebek
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Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat
benyújtásáról
Előadó:

Bobek József István, polgármester

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
Írásban kiküldtük az anyagot, a lehetséges maximális összegre kívánunk pályázni, a település
lakóinak sokat segített a tavalyi nyertes pályázat.
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, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
44/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására, ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra
kiírt 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet I.10. 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: 2018. augusztus 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,
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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
tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik,



a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött



a 2018. évben a költségvetési törvény 2. melléklet III.2. pont szerinti
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás
jogcímen kapott támogatásból nem fordít felhalmozási célokra és
tudomásul veszi, hogy ennek megszegése esetén a támogatást vissza
kell fizetnie.

támogatás

Felelős: Bobek József István polgármester
Határidő: 2018. augusztus 15.
2. Előterjesztés átruházott hatáskörben hozott döntésről
Előadó: Bobek József István
polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Bobek József István, polgármester
Szintén írásban kiküldtük, egy tájékoztató szerepel benne, Ménesi Ernő Vilmosné lakásbérleti
szerződéséről, melyet 2019. július 15. napjáig átruházott hatáskörben megkötöttem.
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:
45/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az átruházott hatáskörben
hozott döntésről szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan
tartalommal elfogad.
Felelős: Bobek József István, polgármester
Határidő: azonnal
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3. Egyebek
I.
Bobek József István, polgármester
Korábban is beszéltünk már róla, hogy a VP6-19.2.1.-95-5-17 pályázat keretén belül
1.050.000.- forint erejéig pálaázunk rendezvényszervezésre, a 10%, önrészt vállalnunk kell
hozzá, erről kell most döntenünk.
Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
Amennyiben nyer a pályázat ismét kell majd dönteni róla, most valóban arról szükséges
határozni, hogy a képviselő-testület vállalja-e a szükséges önerőt.
Kócza Mónika, képviselő
Mennyi az önrésze?
Bobek József István, polgármester
10%
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatát:
46/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-95-5-17 megjelölésű
pályázatra 1.050.000,- forint értékben nyári rendezvényszervezésre benyújtott pályázatot
jóváhagyja, melyhez a szükséges önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi
kiadások terhére biztosítja.
Felelős: Bobek József István, polgármester
Határidő: értelem szerint

II-.
Bobek József István, polgármester
Előző ülésen már tárgyaltunk róla, hogy az óvoda épületében váratlan, sürgős munkálatokat
kell végeznünk, megkerestük tulajdonostársainkat eleve azzal a feltétellel, ha május 31-ig nem
jeleznek vissza, akkor vállalják a hozzájárulást. Egy válasz érkezett Szőkedencsről, ők
vállalják a 4/20-ad részükre eső költséget. A becsült érték alapján nem kell a beszerzési
szabályzatunk alapján pályázati eljárást lefolytatnunk, a kivitelezőt három árajánlat alapján
kell kiválasztanunk. A bekerülési költség nettó 1.000.000,- forint alatti összeg lesz várhatóan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kivitelezés költségekből Sávoly Község
Önkormányzatára a tulajdoni hányad alapján eső 15/20-ad részt a dologi kiadások terhére
biztosítsa a 2018. évi költségvetésébenl.
Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
Az előző ülésen hoztunk már határozatot a folyamat megindításáról, de azt is szükséges
rögzíteni, hogy a dologi kiadások terhére, hogy a költségvetés módosításakor tervezni tudjuk
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majd. A felújítást a nyáron el kell végeznünk. Egymillió forint összegig a Polgármester Úr
saját hatáskörben dönthet a pályázatokról, egymillió forint felett képviselő-testületi hatáskör.
Bobek József István, polgármester
Mindenképpen a képviselő-testület elé fogjuk még hozni vagy tájékoztatásul vagy azért, mert
dönteni kell. 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:
47/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda épületének villanyrendszerén
szükségessé vált felújítás költségeit a 2018. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére
elvégezteti.
Felelős: Bobek József István polgármester
Határidő: azonnal
III.
Bobek József István, polgármester
A Vis Major pályázattal kapcsolatosan tájékoztatok mindenkit arról, hogy a kivitelezést meg
kell pályáztatni, három fél lett megkeresve, pénteken lesz bontás. Július hónapban
remélhetőleg elkészül a beruházás. A pályázatot befogadták és 361.000,- forint előleget
folyósítottak.
IV.
Bobek József István, polgármester
A tanév végi állófogadás kapcsán május 13-i megkeresésemre június 5-én Törőné Ildikó
intézményvezető tájékoztatott, hogy Sávoly vonatkozásában a jeles tanulók száma maximum
24 fő, ebből 3 fő nyolc osztályon keresztül kitűnő tanuló volt és várhatóan lesz is, ők Üst Lili,
Üst Fanni és Csordás Bence.
A könyvjutalom vásárlásra és az állófogadásra szeretnék kérni a képviselő-testülettől
250.000,- forintot. A három végzős tanulónak a szokásjog alapján számítástechnikai eszköz
beszerzésére 450.000,- forintot szeretnék kérni a képviselő-testülettől.
Amikor ezt a folyamatot 2007-ben elkezdtük évekig nem volt sok olyan felső tagozatos
gyermek, aki ott lehetett volna, jelenleg elmondhatom, hogy a számuk folyamatosan nő,
remélem, hogy ebben az önkormányzatnak is van pozitívan ráható szerepe.
Amennyiben a kiegészítő támogatásokkal kapcsolatos pályázatokon jól szerepelünk a fedezet
is biztosítva lesz, az idei esztendőben a gyermekétkeztetésből is bevételünk van, úgy
gondolom, hogy kigazdálkodható ez a 700.000,- forint.
A hivatal részéről jegyző asszony tudom, hogy fenntartja korábbi álláspontját.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, név szerinti szavazást szeretnék kérni.
Béres György, alpolgármester
Támogatom a kezdeményezést én is javaslom a név szerinti szavazást.
Bobek József István, polgármester
Az indítványhoz szükséges arány rendelkezésre áll. Kérem a képviselő-testületet szavazzon
arról támogatja-e, hogy név szerinti szavazással döntsünk arról, hogy az egész évben kiválóan
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teljesítő tanulók jutalmazásának állófogadására és könyvjutalmára 250.000,- forintot, illetve a
három végzős kiváló tanuló jutalmazására 450.000,- forintot, azaz összesen bruttó 700.000,forintot felhasználhassunk. Kérem szavazzunk.
Bobek József István, polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen – támogatja, hogy a kiválóan
tanuló diákok tanév végi jutalmazásáról név szerinti szavazással döntsünk.
Név szerinti szavazásra bocsájtom a kérdést mely szerint a képviselő-testület bruttó 700.000,forint felhasználását engedélyezi a 2018. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére, a június
23-án megtartandó állófogadáson a kiválóan teljesítő sávolyi tanulók állófogadására és
jutalmazására. Kérem szavazzunk külön-külön.
Bobek József István, polgármester
Igen.
Béres György, alpolgármester
Igen.
Domsa Valéria, képviselő
Igen.
Egyed Zsolt, képviselő
Igen.
Kócza Mónika, képviselő
Nem.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen és 1
nem szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
48/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as évben jeles, illetve
kitűnő tanulmányi eredménnyel végző, valamint a nyolc tanéven át jeles, illetve kitűnő
tanulmányi eredményt nyújtó tanulók állófogadására és jutalmazásra bruttó 250.000,- - azaz
kétszázötvenezer – forintot ,míg a nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredménnyel végző 3 fő
tanuló jutalmazására szokásjog alapján bruttó 450.000 – azaz négyszázötvenezer - forintot,
azaz összesen bruttó 700.000 – azaz hétszázezer - Ft forrást biztosít a 2018. évi
költségvetéséből a dologi kiadások terhére.
Felelős: Bobek József István polgármester
Határidő: 2018. június 23.

V.
Bobek József István, polgármester
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Gáspár Borisz közalkalmazottunk, települési karbantartó május 29-én benyújtotta
felmondását, felmondási idejét június 30-ig tölti. Nagyon sajnálom, hogy így történt.
Javaslom, hogy a megüresedett álláshelyre írjunk ki pályázatot, ehhez kérem a képviselőtestület felhatalmazását.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
49/2018.(VI.13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat települési
karbantartói álláshelyének pályáztatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás megszövegezésére, közzétételére és
a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Bobek József István, polgármester
Határidő: értelem szerint
VI.
Egyed Zsolt, képviselő
Volt ma egy temetés, ahol a parkolással kapcsolatosan elmondanám, hogy a munkások autói
keresztben állva elfoglalják a parkoló nagy részét. Az úton van egy megállni és várakozni
tilos tábla, ha bárki ott áll meg, megbüntetik a rendőrök.
Bobek József István, polgármester
A tegnapi nap folyamán azoknak, akiknek engedélyeztük, hogy használják a parkolót, azaz a
Tam-Bau Kft-nek jeleztem, sőt még a fő vállalkozó Szabadics Kft-nek is, hogy ma nagyobb
létszámú temetés várható. Ma 7.00 órakor ismét jeleztem, hogy 10.00 órakor temetés lesz,
ekkor a Tam-Bau Kft-nek egy mikrobusza volt a parkolóban, a többi jármű pedig egy olyan
cégé, aki bérelt telephellyel is rendelkezik, ez a Gyöpös-Föld Kft, akik tudták szintén, hogy
temetés lesz, ráadásul velem sem egyeztettek. Amit még fontosnak tartok elmondani az, hogy
a temetés ideje alatt a Tam-Bau Kft. tisztes távolban dolgozott, míg a Gyöpös-Föld Kft. gépe
végig ott dübörgött.
Ma délután Ifj. Kiss Bélával, a bányászati engedéllyel rendelkezővel is beszéltem, hiszen a
Gyöpös-Föld Kft az ő alvállalkozója, megköszönve, hogy éppen ezt a fél órát feltétlenül a
temető mellett kellett végig dübörögniük.
Vannak olyan fotóink is, hogy a parkolóban cserélnek olajat, szerelnek autót, a kerítés mellett.
Ők a mi engedélyünket nem kérték, el fogunk járni ebben az ügyben.

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

K.m.f.

Bobek József István

Bödőné dr. Molnár Irén
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polgármester

címzetes jegyző
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