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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 2015. május 

27-én megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

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

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Papp János polgármester, Árvai Zoltán, Lutor Károly, Majai István, 

Papp László képviselők  

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Papp János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő 

jelen van. Az ülést megnyitom. 

 

Papp János polgármester: 

Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 

annak sorrendjének elfogadását. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.  

 

A képviselő-testület a nyílt testületi ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

 

N A P I R E N D 

 

1. Az önkormányzat 6/2014. (II.4.) sz. 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

                      Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

 

2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

                      Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

                       

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző  
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4. Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5. Marcali Többcélú Társulás 2014. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének megtárgyalása    

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

6. Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata 2014. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

7. Egyebek 

            Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Az önkormányzat 6/2014. (II.4.) sz. 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

                      Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Papp János polgármester: A 2014-es év zárszámadása előtt szükséges még módosítani a 

2014. évi költségvetési rendeletet, mivel az eredeti, tervezett előirányzatokat módosítani 

szükséges többek között a pályázatok miatt. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a költségvetést módosító rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg 

döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

 

 

 A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

  

Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 6/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

                      Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Papp János polgármester: A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő 

meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester 

terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 

harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig 

hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.  

Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 

zárszámadás elkészült, melyet előterjesztésként kiküldtünk a képviselőknek.  

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.  

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Hát igen. Ez a tavalyi év volt, sok mindent már nem tudunk 

vele kezdeni. Fogadjuk el. 

 

Papp János polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

7/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete 

 az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

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

 

 

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző  

 

 

Dr. Babina Bernadett jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a 

képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.  

Ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolómat. 

 

Tisztelettel kérem előterjesztésem és a 2014. évi beszámoló tudomásul vételét. 
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Papp János polgármester: Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

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 

27/2015 (V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának megtárgyalása c. napirendet 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján tudomásul 

veszi a jegyző beszámolóját a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

tevékenységéről. 

 

Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közös hivatal dolgozóinak végzett munkájukért. 

 

 

Felelős:  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4. Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

Papp János polgármester: Megkapták írásban az előterjesztést, mely tartalmazza a tavalyi 

év tény adatait. A beszámoló táblázatai tartalmazzák részletesen külön-külön az óvoda, a 

konyha kiadásait-bevételeit. Van-e észrevétel, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.  

Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

28/2015 (V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bernáth Aurél Általános 

Művelődési Központ 2014. évi beszámolójának megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bernáth Aurél Általános 

Művelődési Központ 2014. évi beszámolóját elfogadja. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a döntésről az intézményt tájékoztassa. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

5. Marcali Többcélú Társulás 2014. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének megtárgyalása    

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést. Ha kérdés, észrevétel van, tegyék fel 

a jegyzőnek. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A zárszámadással együtt a belső ellenőrzéssel kapcsolatos 

2014. évi beszámolót is el kell fogadni. Megkapták a tavalyi év ellenőrzési eredményeit. A 

hiányosságok azóta orvosolva lettek. 

 

Papp János polgármester: Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

 

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 

29/2014 (V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János polgármester 

 

6. Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata 2014. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megküldte a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a 2014. évi beszámolóját. Kiküldtük 

előterjesztésként a képviselőknek.  

 

Papp János polgármester: Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

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 

30/2015 (V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2014. évi beszámolójának 

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

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolóját a 

2014. évi tevékenységéről. 

 

Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata dolgozóinak végzett munkájukért. 

 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

7. Egyebek 

            Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

7.1  Somogyzsitfa honlapjának frissítése 
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Árvai Zoltán alpolgármester: Kérem a polgármester urat és a jegyző asszonyt, legyen szíves 

jelezni a Somogyzsitfa.hu honlap szerkesztőjének, hogy nézze át a honlapot, mert sok hiba 

van benne, többek között többször szerepel Nemesvid község Somogyzsitfa helyett. 

 

 

7.2 Polgárőrös értesítő készítésének megtárgyalása 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Kérem a polgármester urat és a jegyző asszonyt, legyen szíves 

egy értesítőt készíteni és eljuttatni a lakosság részére, melyen rajt lenne a testületi tagoknak, 

polgárőrség tagjainak az elérhetősége. Erre azért lenne szükség, mivel megnövekedett a 

környéken a lopások, és ezzel is segítenénk a lakosságnak. 

 

Papp János polgármester: Egyetértek vele. 

 

 

7.3 Szőcsényi orvosi rendelőbe ruter megvételének megtárgyalása 

 

Papp János polgármester: A doktor úr megkeresett, hogy szeretne kérni egy rutert az orvosi 

rendelőhöz, mivel akadozik az internet. Javaslom – nem egy akkora összeg – hogy vegyük 

meg. 

 

  

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 

31/2015 (V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőcsényi orvosi rendelőbe 

ruter megvételének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a szőcsényi 

orvosi rendelőbe Somogyzsitfa Község Önkormányzata vásároljon egy rutert a jobb internet 

hozzáférés érdekében. A szükséges intézkedések megtételével megbízza a polgármestert. 

 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

7.4  Polgárőr egyesület támogatásának megtárgyalása 

 

Papp János polgármester: Mivel évente az önkormányzat 100 e Ft összeggel szokta 

támogatni a somogyzsitfai polgárőr egyesületet, ezért javasolom, hogy a múltkori testületi 

ülésen megállapított 50 e Ft támogatás mellé állapítsunk meg még 50 e Ft-os támogatást. A 
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polgárőr egyesület szeretne a polgárőröknek ruhát vásárolni, ahhoz kellene a támogatás. 

Természetesen elszámolja az egyesület, ahogy a tavalyi évben is. 

 

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 

32/2015 (V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgárőr egyesület 

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

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata a Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület részére további 50 

e Ft-os támogatást nyújtson. A szükséges intézkedések megtételével megbízza a 

polgármestert. 

 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

7.5 Hegyi utak rossz állapotának megtárgyalása 

 

Papp László János képviselő: A Komlódy Árpád jelezte, hogy alig tudott kimenni a hegyre, 

mert a sok esőzés miatt a hegyi utat elvitte a víz, a híd el van dugulva. Kérte, hogy a testület 

ha tud, valamit segítsen ebben. 

 

Papp János polgármester: Sajnos árkot ásatni a hegyi utak mellé nagyon sokba kerülne, a 

hidat már többször kipucoltuk, de a sok eső miatt hordalékokkal eldugul. Jelzem a hegyi 

gazdáknak – akik nagy birtokkal rendelkeznek – a gépeikkel próbálják meg rendbe tenni az 

utat. 

 

 

 

7.6 Petőfi utcai konténerek elvitelének megtárgyalása 

 

Majai István képviselő: Szeretném jelezni, hogy a Petőfi utcában nem lehet belátni a 

kereszteződést kikanyarodáskor, mert a konténerek takarják a kilátást. Kérdezem a 

polgármester urat, arrébb lehet-e vinni a konténereket oda, ahol már nem zavarják a kilátást. 

 

Papp János polgármester: Persze, meg lehet oldani, csak keresni kell egy egyenes, nem 

süllyedős talajrészt, ebben kérem a segítségeteket.  

 

 

7.7 Bolt, kocsma és szolgálati lakás épületén csatorna tisztítás 
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Lutor Károly képviselő: Meg szeretném kérni a polgármester urat, hogy az egy épületben 

található bolt, kocsma, szolgálati lakás épületén a csatornát legyen szíves kitisztíttatni egy 

közmunkással. A sok eső miatt feltelt hordalékkal és folyik le a ház oldalára a víz. 

 

Papp János polgármester: Természetesen, meg fogjuk oldani, a mi érdekünk is. 

 

Jelzem a képviselő uraknak, hogy a hivatali autó elég rossz állapotban van. Ha lesz jövőre 

pénz vagy pályázati lehetőség, szeretnénk kicserélni. 

 

 

7.8 Bognár Ferencné somogyzsitfai lakos ügye 

 

Papp János polgármester: Megjelent a testületi ülésen meghívás nélkül Bognár Ferencné 

somogyzsitfai lakos.  

 

Bognár Ferencné somogyzsitfai lakos: Mint a somogyzsitfai Nyugdíjas Klub elnöke 

szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását. Ebből az összegből szervezzük 

szeptemberben a nyugdíjas napot, melyre szeretettel meghívom a jelenlévő testületi tagokat, 

polgármester urat, jegyző asszonyt. 

A másik, amiről szeretnék beszélni, az egy probléma: Egy idős embert szabad-e megalázni? 

Az megemelkedett szociális ebéd díja: 430 Ft, amiről az értesítést április 21-én vettem át. 

Aznap vagy azt követő nap szedte a falugondnok, a Békefi Attila az ebédpénzt és sokra jött 

ki. Én nem eszem minden nap, nagyjából kiszámolom mindig, hogy mennyit kell fizetni. 

Szóltam a hivatalba, hogy nem egyezik a pénz. Én nem gondoltam, hogy az ebédhordó 

elsikkasztja a pénzt, ez egy félreértés volt. Meg akartam vele beszélni, de erre nem volt 

hajlandó, pedig többször megpróbáltam. Erre minden nap aláíratja velem a papírt, ha hozza az 

ebédet. Ez miatt úgy tűnik a faluban, mintha én egy megbízhatatlan ember lennék. Kérem a 

testület segítségét. Nem szeretnék június 1-től papírt aláírni. Eddig soha nem volt gond, ez 

egy félreértés volt. Megalázó ez a helyzet számomra. 

 

Papp János polgármester: Beszélni fogunk a csákányi polgármesterrel, mivel az Attila 

csákányi falugondnok, az ő munkáltatója a csákányi polgármester. Természetesen beszélünk 

az Attilával is. Egyszer egy hónapban, mielőtt fizetés lenne, egyeztessenek a falugondnokkal, 

hogy ne legyen többet ilyen félreértés az ebédek számában. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Beszélünk az Attilával, már ő is jelezte a problémát. Valóban 

az lenne a legjobb, ha havonta fizetés előtt egyeztetnének. Ha kell, bocsánatot kér az Attila. 

 

Bognár Ferencné somogyzsitfai lakos: Köszönöm szépen a segítséget és a megértést. Nem 

kérek bocsánatkérést, csak tudjuk megbeszélni az Attilával, ebben kérem a segítségüket. 

 

 

7.9 Települési segély kérelmekről tájékoztatás 

 

 

Papp János polgármester: Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy a testületi ülésig 4 

lakásfenntartási települési segély kérelem érkezett, megfeleltek a rendelet feltételeinek, 5 e Ft 

1 évre. Más segély fajta nem érkezett. 
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Papp János polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? 

 

 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett   

         polgármester                 jegyző 


