JEGYZŐKÖNYV
Készült Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 8-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
Kócza Mónika, képviselők

Bejelentéssel távol van:

Béres György, alpolgármester

Meghívottak:

Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
Trombitásné dr. Domján Bernadett, jogi és közbeszerzési referens
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető
Pálfi Lászlóné, könyvtáros a 3-as számú napirendi pont
tárgyalásáig
Koltai-Tóth Andrea, falugondnok a 3-as számú napirendi pont
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 4
fő jelen van, Béres György alpolgármester előre jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai
ülésen nem tud részt venni.
A polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az 6-os számú Egyebek napirendi ponton belül
a védőnői körzet átalakításáról, kíván tárgyalni a képviselő-testülettel Ezt követően szavazásra
tette fel az előre kiküldött napirendi pontokat.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
25/2019.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. május 8-i soros nyilvános ülés
napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:
1.

Beszámoló a Községi Könyvtár 2018. évi munkájáról
Előadó: Pálfi Lászlóné, könyvtáros

2.

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2018. évi munkájáról
Előadó: Koltai-Tóth Andrea, falugondnok

3.

Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2018. évi tapasztalatairól
Előadó: Bobek József István, polgármester

4.

Előterjesztés Tóth Kálmán támogatási kérelmének elbírálásáról
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Előadó: Bobek József István polgármester
5.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bobek József István polgármester

6.

Egyebek

Napirendek tárgyalása
1. Beszámoló a Községi Könyvtár 2018. évi munkájáról
Előadó:

Pálfi Lászlóné, könyvtáros

Bobek József István, polgármester
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen Pálfi Lászlóné Ibolyát, kérdezem, hogy kívánja-e
esetleg az írásbeli anyagot szóban kiegészíteni?
Pálfi Lászlóné, könyvtáros
Köszönöm, nem kívánom, ha esetleg van bármilyen kérdés, arra szívesen válaszolok.
Bobek József István, polgármester.
Úgy gondolom, hogy részletes, alapos beszámolót kaptunk, köszönjük Ibolyának a szokásos,
magas színvonalú munkáját. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javaslom fogadjuk el a
beszámolót, kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
26/2019. (V.08.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község egészségügyi alapellátásáról
szóló tájékoztatókat megtárgyalta és az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. A
képviselő- testület Dr. Duró Ildikó háziorvosnak és Bojcsuk Imréné védőnőnek további jó
munkát és sok sikert kíván feladataik ellátásához.
Felelős: Bobek József, polgármester
Határidő: értelem szerint

2.

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2018. évi munkájáról

Előadó:

Koltai-Tóth Andrea, falugondnok

Bobek József István, polgármester
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen falugondnokunkat, Koltai-Tóth Andreát, kérdezem,
hogy kívánja-e esetleg az írásbeli anyagot szóban kiegészíteni?
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Koltai-Tóth Andrea
Köszönöm, nem.
Bobek József István, polgármester.
Remélem, hogy a Magyar Falu program keretein belül a harmadik negyedévben benyújthatjuk
pályázatunkat a falugondnoki buszra, mely évek óta égető szükséglet. Egy kilenc személyes
falubusszal a szolgáltatás színvonala is jelentősen emelkedne, hiszen nem csak 2-3 személyt
tudnánk rendszeresen szállítani. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, köszönjük a munkát
és a beszámolót, javaslom fogadjuk el a beszámolót, kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
27/2019.(V.08.) 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 2018. évi tapasztalatairól
Előadó: Bobek József István, polgármester
polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
Az anyagból is jól látszik, hogy hiányzik egy generáció Sávolyról, a 35-45 éves korosztály,
sokan vannak családostól külföldön. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs az anyaghoz,
kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján egyhangúlag 4 igen szavazattal - meghozza az alábbi határozatát:
28/2019.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat:
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
előterjesztés mellékletét képező, a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi
átfogó értékelést jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Bobek József István polgármester
Határidő: értelem szerint
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4. Előterjesztés Tóth Kálmán támogatási kérelmének elbírálásáról
Előadó: Bobek József István, polgármester
polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Bobek József István, polgármester
A Sávolyi Dalkör vezetője magánszemélyként támogatási kérelmet nyújtott be, melyet az
előterjesztéshez mellékeltünk. Az önkormányzati rendeletünk alapján az egyedi kérelemre
történő támogatás maximális összege 50.000,- forint lehet, ezt az összeget javaslom megítélni.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján egyhangúlag 4 igen szavazattal - meghozza az alábbi határozatát:
29/2019.(V.08.) 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: 2019. június 8.

5.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bobek József István, polgármester
polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)

Bobek József István, polgármester
Amennyiben kérdés. hozzászólás nincs az előterjesztéssel kapcsolatosan, kérem szavazzunk.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján egyhangúlag 4 igen szavazattal - meghozza az alábbi határozatát:
30/2019.(V.08.) 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
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6. Egyebek
I.
Bobek József István, polgármester
Az előző ülésen a képviselő-testület felhatalmazta a Jegyző Asszonyt és engem, hogy
folytassunk tárgyalásokat a védőnői körzettel kapcsolatos tárgyalásokat. A vezető védőnővel
Jegyző Asszony tárgyalt.
Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
Aljegyző Asszonnyal közösen jártunk a vezető védőnőnél, aki kifejezésre juttatta, hogy jó lenne
mielőbb kialakítani az új körzeteket, mert jelentősen csökkent a gyermeklétszám a jelenlegi
körzetben, így félő, hogy. az egészségpénztár felmondja a finanszírozást. A létszám alapján 300
pontot kellene elérni ahhoz, hogy az ellátás finanszírozható legyen. 0-7 éves kor között 3 pontot
adnak egy-egy gyermek után, az iskolába kerülést követően pedig 1 pontot. Miután Főnyed és
Szegerdő mindenképpen Balatonszentgyörgyhöz kíván csatlakozni, Sávolynak és
Szőkedencsnek körülbelül 150 pontja lenne. A legjobb megoldás az lenne, ha más körzethez
csatlakoznánk, központilag azt támogatják, hogy lehetőleg területileg szomszédos települések
csatlakozzanak és fél órán belül elérhető legyen a védőnői rendelő. Kérésként tolmácsolták
felénk, hogy a sávolyi iskola miatt jó lenne, ha Sávolyon megmaradna a védőnői rendelő.
Elhangzottak a balatonszentgyörgyi körzet létszámadatai is, melyek sokkal jobbak. Önmagában
Somogysámsonnak sem túl jók a létszámadatai, de Sávoly csatlakozásával megoldódna.
Kérték, hogy a Képviselő-testület mielőbb döntsön majd. A beszélgetés tapasztalatai leírtam
Polgármester Úrnak, a megbeszélésen elhangzottak alapján más lehetőség nem nagyon van,
mint kérni a csatlakozást Somogysámsonhoz
Bobek József István, polgármester
A jogszabály alapján egy védőnői körzethez elengedhetetlen egy védőnői tanácsadó.
Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
Az iskola kapcsán a KLIK-nek kellene biztosítania Sávolyon rendelőt, de a feltételek ehhez
csak nagyon kevés intézményben adottak, az önkormányzatnak az iskola felé kötelezettsége
nincs, így a vezető védőnő a rendelő biztosítását kérésként tolmácsolta, hiszen a kötelező
szűrések, védőoltások elvégzéséhez elengedhetetlen egy helyiség. Az önkormányzat számára
nem teszi ezt jogszabály kötelezővé.
Bobek József István, polgármester
Én a somogysámsoni polgármesterrel, Farkas Jánossal tárgyaltam, jeleztem, hogy mintegy 150
pontot tudunk vinni, ami az ő jelenleg szintén alacsony pontjaihoz jól jönne. Mielőbb lépnünk
kell, hiszen a különféle hatósági véleményeket be kell szereznünk. Ma a július 1-je látszik reális
csatlakozási időpontnak.
Továbbra is kérem a hivatalt és Irénkét arra, hogy legyen előrelépés a jelenleg társult
településeink kapcsán a a védőnői helyiség bérleti díjának elszámolásában, hiszen az új
körzetek kialakulásáig kötelezettségünk van a védőnői helyiség visszabérlésére. Szükséges
lenne egy közös találkozóra a négy település polgármestereivel és jegyzőivel, kérem ennek
megszervezését.
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Kérdés, hozzászólás
Kócza Mónika, képviselő
Milyen volt Somogysámson hozzáállása? Jól értem, hogy jelenleg a sámsoni körzetben fizetnek
hozzájárulást a tagok, de ez a mi csatlakozásunkkal megszűnne?
Bobek József István, polgármester
A fogadtatás pozitív volt, a somogysámsoni körzetnek Sávoly csatlakozása megerősítést és
stabilitást jelent. A hozzájárulásról még nem tudok nyilatkozni, elképzelhető, hogy a mi 150
pontunk mellett anélkül is finanszírozható lesz a körzet. Félő volt, hogy az alacsony létszám
mellett a védőnő 8 órás foglalkoztatása kevesebb óraszámra csökken.
Kócza Mónika, képviselő
Mi változna az ellátásban?
Bobek József István, polgármester
Két napot jönne a védőnő ugyanúgy, mint korábban, ha fenntartjuk a rendelőt, akkor ugyanúgy
a sávolyi tanácsadóban látná el a gondozottakat.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk arról, hogy Sávoly Község
Önkormányzata a társult települések kezdeményezésére hozzájárul a jelenlegi védőnői körzet
megszüntetéséhez, illetve, hogy kezdeményezzük 2019. július 1-től a védőnői körzethez történő
csatlakozás szándékát.
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján egyhangúlag 4 igen szavazattal - meghozza az alábbi határozatát:
31/2019.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat:
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a társult
települések kezdeményezésére hozzájárul a jelenlegi védőnői körzet megszüntetéséhez.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére,
a szakhatósági vélemények beszerzésére.
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felkéri a polgármestert, hogy
kezdeményezze Somogysámson Község Önkormányzatánál 2019. július 1-től a védőnői
körzethez történő csatlakozás szándékát.
Felelős: Bobek József István polgármester
Határidő: 2019. július 1.
II.
Bobek József István, polgármester
A Vis Major pályázattal kapcsolatosan túl vagyunk az első ellenőrzésen, a rendszerbe felvételt
kaptunk, a kapott hiánypótlást teljesítettük
III.
Jelzem, hogy az augusztusi soros ülést megelőzően szükség lesz még soron kívüli ülés
összehívására, tekintettel a határidős, döntést igénylő feladatokra.
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IV.
A mai folyószámla egyenlegünk 19.621.234,- forint. A nyári virágosítás hamarosan
megtörténik. Május 18-án megtartanánk a hagyományos Szent György napi programunkat.
mindenkit szeretettel várunk

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

K.m.f.

Bobek József István
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes jegyző
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