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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. május 

28-án megtartott soron következő üléséről. 

 

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

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Nagy László Ottó polgármester, Papp János alpolgármester, Gombai 

Tibor, Lutor Károly, Komlódi József Árpádné képviselők  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett aljegyző  

    

Papp János alpolgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, 

a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 5 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 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1. Somogyzsitfa Község Önkormányzata által építetett nagyterem építési 

költségeinek megtárgyalása, központi fűtés árajánlatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Béres György, az Invest Kft. vezetője 

 

2.  Víziközművek vagyonértékelésének tárgyában érkezett ajánlatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

  

3.  Egyebek  
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

 

47/2014. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2014. május 28-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 
 

1. Somogyzsitfa Község Önkormányzata által építetett nagyterem építési költségeinek 

megtárgyalása, központi fűtés árajánlatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Béres György, az Invest Kft. vezetője 
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2.  Víziközművek vagyonértékelésének tárgyában érkezett ajánlatok megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

  

3.  Egyebek  
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

 

1. Somogyzsitfa Község Önkormányzata által építetett nagyterem építési 

költségeinek megtárgyalása, központi fűtés árajánlatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Béres György, az Invest Kft. vezetője 

 

Papp János alpolgármester: Sajnos nem érkezett meg a Béres Gyuri, pedig szóltam neki 

telefonon is. Majd egy másik időpontban próbálunk vele egyezkedni. Az a cél, hogy a 

nagyterem központi fűtés kiépítésének költségei férjenek bele a pályázaton nyert 10 m Ft-ba. 

Ezt szeretnénk vele megbeszélni. A kiküldött központi fűtés árajánlatot nagyon magasnak 

tartom, a következő testületi ülésre kérek más vállalkozóktól is árajánlatot. Javaslom, a 

következő testületi ülésig halasszuk el ez ügyben a döntést. 

 

 

2.  Víziközművek vagyonértékelésének tárgyában érkezett ajánlatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Megkapták az előterjesztést. Mai napon kaptuk az értesítést 

reggel, hogy a Drv Zrt. vállalja az önkormányzati tulajdonban lévő viziközmű rendszerek 

vagyonértékelését, így nem szükséges pályáztatni. Nekünk ez a legjobb megoldás, mert az 

önkormányzatnak nem kerül költségbe, így javaslom ezt elfogadni. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

48/2014 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Víziközművek 

vagyonértékelésének tárgyában érkezett ajánlatok megtárgyalása c. napirendet, 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

  

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. utólagos 

tájékoztatása alapján a Drv Zrt.-t bízza meg Somogyzsitfa Község vonatkozásában a 

Somogysámsoni Kistérségi vízmű vagyonértékelésének elvégzésével 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 
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3.  Egyebek  
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

3.1. Volán menetrendi javaslatok megtárgyalása 

 

Nagy László Ottó polgármester: Javaslom, hogy a reggeli buszjárattal kapcsolatban kellene 

módosítást kérni a Volántól, mivel nem érnek be a szakiskolába a tanítás kezdetére a diákok, 

a buszoknak egy 5-10 perccel korábban kellene indulnia. A másik probléma, hogy 

szeptembertől 3 busz kellene, mert a kettő kevés, a diákok úgy vannak a buszban, mint a 

heringek. A harmadik javaslat, hogy az iskolánál állna meg a busz, ne a falu elején, mert a 

diákok az iskolába menet randalíroznak, kiabálnak, szemetelnek az utcán. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

49/2014 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Volán menetrendi 

javaslatok megtárgyalása c. napirendet, megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

  

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 3 menetrend 

módosítás javaslat kerüljön megküldésre a Kapos Volán felkérése alapján: 

1. A reggeli buszjárat – mely az iskolába szállítja a gyermekeket – 10 perccel korábban 

induljon, hogy a gyerekek beérjenek az első órára időben. 

2. 2014. szeptembertől a 2 diákbusz helyett 3 diákbusz legyen, hogy a diákok 

kényelmesebben elférjenek. 

3. A diákbusz csak az iskolánál álljon meg, hogy ne kelljen az egész falun átgyalogolni a 

diákoknak. 

A szükséges intézkedések megtételével, Kapos Volán értesítésével megbízza az 

alpolgármestert és az aljegyzőt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

3.2. hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás 
 

 

dr. Babina Bernadett aljegyző: Kiküldtem előterjesztésként a Somogy Megyei 

Kormányhivatal tájékoztató levelét. Kérem gondolják végig, mi a megoldás, mert a 

hulladékról szóló CLXXXV. tv. szerint a díjfizető már csak a lakosság lehet és nem az 

önkormányzat, jelenleg pedig az önkormányzat a díjfizető itt Nemesviden is. Az 

önkormányzat tavaly megkötötte a hulladékgazdálkodási szerződést, de ez miatt felül kell 

vizsgálni 2014. július 1-ig. 
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3.3 mail fiók kiépítésének, üzemeltetésének megtárgyalása 

 

dr. Babina Bernadett aljegyző: Sajnos szükségessé vált új mail fiók kiépítése, mivel a jelenlegi 

rendszer nem működik, nem tudunk egymásnak e-mail-t küldeni, mindent ki kell nyomtatni, nagyon 

nehéz így dolgozni. Természetesen a költségek, jövő évben már csökkenek, most azért ennyi lenne az 

éves díj, mert ezt a tárhelyet meg kell vásárolni. Ez egyébként nagyon kedvező ajánlat. 

 

Papp János alpolgármester: Ami kell, az kell, én is tudok a dolgozók problémájáról, nagyon nehéz 

így dolgozni, javaslom elfogadásra. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

50/2014 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mail fiók kiépítésének, 

üzemeltetésének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Varga János 

vállalkozó ajánlatát, mely: Tárhely + korlátlan mail fiókok + mail fiókok tárhelye + Domain 

cím + weblap elkészítése + weblap éves fenntartása: bruttó 90.000 Ft a 2014-es évre. 

 

A szükséges intézkedések megtételével, Varga János vállalkozó értesítésével, szerződés 

aláírásával megbízza az alpolgármestert és az aljegyzőt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

 

3.4. Feregyházi tűzoltószertár bontásának megtárgyalása 

 
 

Papp János alpolgármester: A feregyházi tűzoltószertár rossz állapotban van, szerintem le kellene 

bontatni és a benne lévő két régi kocsit felállítani valahova. Megnézettem építési vállalkozóval, többe 

kerülne a falújítás, mintha egy újat építtetnénk. Természetesen meg kell kérni a bontási engedélyt a 

marcali építéshatóságtól, és kellene keresni egy céget, akinek a felügyeletével lebontanánk. 

 

Lutor Károly képviselő: Lehet, hogy a  TSZ is elbontaná. 

 

Papp János alpolgármester: Ez jó ötlet, megkeresem őket is. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

51/2014 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Feregyházi tűzoltószertár 

bontásának megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Somogyzsitfa 

Önkormányzat tulajdonában lévő Somogyzsitfa- Somogyfehéregyházi régi tűzoltószertár 

elbontását. A további szükséges intézkedések megtételével, építéshatóság megkeresésével 

megbízza az alpolgármestert és az aljegyzőt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

dr. Babina Bernadett aljegyző 
 

 

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

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett  

         alpolgármester                  aljegyző 


