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Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. 

Email: zsitfa@level.datanet.hu 

Tel/Fax: 85-310-323 

_______________________________ 

JJ EE GG YY ZZ ŐŐ KK ÖÖ NN YY VV   

 

Készült:  Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. 

február 3-án megtartott soron következő üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatalos helyisége Somogyzsitfa (8734 Somogyzsitfa, 

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Papp János alpolgármester, Gombai Tibor, Lutor Károly képviselők  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett aljegyző  

    

Nagy László Ottó polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került 

összehívásra, a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 3 fő jelen van, 

így az ülést megnyitotta.  

Megkérdezte, hogy a képviselők részéről a meghívóban szereplő napirendeken felül van-e 

egyéb javaslat. Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a napirendet:  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

N A P I R E N D 

 

           1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 

 Polgármester és képviselők tiszteletdíjának emelése 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

 

2. Az önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

szóló rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

3. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

5. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

6. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

7. Egyebek 
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Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

10/2014. (II.3.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2014. február 3-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 
 

           1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása  

Polgármester és képviselők tiszteletdíjának emelése 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

 

2. Az önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 

rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

3. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

5. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

6. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 
 

       1. napirend: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 

Polgármester és képviselők tiszteletdíjának emelése 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Papp János alpolgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta írásban az 

előterjesztést. Ha van kérdésük, észrevételük, tegyék fel a pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Dr. Babina Bernadett aljegyző: Annyiban kiegészíteném, hogy a képviselők tiszteletdíja 

– a pénzügyessel és az alpolgármesterrel egyeztetve – az idei évben 25 %-al emelkedtek. 

A polgármester tiszteletdíja így a 2014-es évben 120.875 Ft, a képviselőké 22.000 Ft. Az 

alpolgármesteré 30.000 Ft lesz, illetve a 3 megbízási díj is emelkedett. 

 

Papp János alpolgármester: Voltam a polgármester úrnál. Megkért arra, hogy mondjam 

el, hogy a költségtérítéséről, ami 29.000 Ft le kíván mondani határozatlan ideig, mivel a 

betegsége miatt a feladatát nem tudja úgy ellátni. Kérte, hogy mondjam el a testületi 

ülésen. 

 

dr. Babina Bernadett aljegyző: Úgy gondolom, hogy ameddig az alpolgármester úr 
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helyettesíti a polgármester urat, addig a költségtérítés őt illetné meg, ha egyetértenek vele 

a képviselő urak.  

 

Gombai Tibor, Lutor Károly képviselők: Igen, ezt mi is szerettük volna javasolni, 

egyetértünk vele. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

11/2014 (II.3.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester és képviselők 

tiszteletdíjának emelése c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester 

tiszteletdíjának 120.875 Ft-ra emelését, az alpolgármester 30.000 Ft-ra, a képviselők 

tiszteletdíjának 22.000 Ft-ra emelését. Továbbá jóváhagyja, hogy a 29.000 Ft összegű 

költségtérítés az alpolgármestert illesse meg mindaddig, amíg a polgármestert betegsége miatt 

helyettesíti. A szükséges intézkedések megtételével megbízza az alpolgármestert és az 

aljegyzőt. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Papp János alpolgármester: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el a 

költségvetésről.  

 

A jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta.  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2. Az önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

szóló rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Az aljegyző asszony tájékoztatása szerint ennek a rendeletnek a 

meghozatalára azért volt szükség, ha az önkormányzat civil szervezetnek pl. polgárőrség, 

nyugdíjas klub stb. szeretne adni, akkor az e rendeletben meghatározott eljárás szerint kell ezt 

megtenni. Ezzel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságát szabályozzuk. Az 

önkormányzati törvényből eredő kötelezettség ez. 

 

Papp János alpolgármester: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.  
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A jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete  

Az önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

( A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

Papp János alpolgármester: 2014. január 1-től megkötöttük a szerződést a Marcali 

Közhasznú Nonprofit szervezettel a hulladékszállításra. A szerződés alapján új szilárd 

hulladékkal kapcsolatos rendeletre volt szükség. Ezzel a rendelettel ennek tettünk eleget. A 

szemétszállítás egyébként ugyanazon a napon és időközönként szállít, mint a régi cég. 

 

Papp János alpolgármester: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.  

 

A jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete  

A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 

 ( A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

  

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Megkaptátok a Kormányhivatal törvényességi 

felhívását, miszerint feladat-ellátási kötelezettségünknek nem tettünk eleget, mivel 

nem volt szennyvízzel kapcsolatos rendeletünk. Ennek most eleget tettünk. Ami nem 

volt könnyű, találni szolgáltatót, aki a szennyvizet elszállítsa. Sikerült egy 

nagykanizsai céget találnunk, akivel most tárgyalunk és kötjük a szerződést. Ők elég 

kedvező díjtételeket ajánlottak. 

 

Papp János alpolgármester: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.  

 

A jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  
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Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról 

 ( A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Az aljegyző asszony tájékoztatása alapján a személyi 

térítési díjak fizetésének felülvizsgálatára volt szükség, mivel egységesen fizették a 

kevés, illetve a magas nyugdíjjal rendelkezők is a térítési díjat. A mellékletben lévő 

táblázat szerint 4 sávra lett bontva az 1 főre eső jövedelem alapján. Ez által 

igazságosabb a térítési díj összege.  

 

Papp János alpolgármester: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.  

 

A jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő 

térítési díjakról 

( A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Az aljegyző asszony tájékoztatása alapján az új szilárd hulladék 

rendelettel töröltük a régi rendeletet, melyben együtt volt szabályozva a közterületek 

tisztántartására vonatkozó szabályokkal, ezért volt szükség az új rendeletre e témában is. 

 

dr. Babina Bernadett aljegyző: Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló  - 

tavaly júniusban elfogadott rendelet – szövegét belemásoltam ebbe a közterületes rendeletbe, 

hogy egy helyen legyenek szabályozva, ne két külön rendeletbe. 

 

Papp János alpolgármester: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.  

 

A jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

5/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete  

az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról 

 ( A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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             7. Egyebek 

 

7.1. Siketek és nagyothallók támogatási kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

Papp János alpolgármester: elmondta, hogy idén is megkapták a siketek támogatási 

kérelmét, de egyelőre nem tudják támogatni őket. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

12/2014 (II.3.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és nagyothallók 

támogatási kérelmének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és nagyothallók 

támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem támogatja. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

7.2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II. 4.) 

önkormányzati rendelete a 10/2013. (IX.16.) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletének és a 11/2013. (XI.28.) az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletek  hatályon kívül helyezéséről megtárgyalása 
 

Papp János alpolgármester: Szükséges a 10/2013 és a 11/2013 számú rendeletek hatályon 

kívül helyezése, melynek eleget tettünk ezzel a hatályon kívül helyező rendelettel. 

 

A jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete 

a 10/2013. (IX.16.) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

önkormányzati rendeletének és 

a 11/2013. (XI.28.) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről 
( A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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7.3. 2014. évi lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez pályázat 

benyújtása megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
 

Papp János alpolgármester: Mindenképpen javaslom, hogy adjuk be a pályázatot. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

13/2014 (II.3.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi lakossági ivóvíz-és 

csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez pályázat benyújtása megtárgyalása c. 

napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 8/2014. (I.31.) BM rendelet 

alapján a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot 

nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert 

az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 

lebonyolítására.  

 

Határidő: 2014. február 14. 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: További nyílt napirend hiányában zárt ülést rendelt el.  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett  

         alpolgármester                  aljegyző 


