Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.
Email: zsitfa@level.datanet.hu
Tel/Fax: 85-310-323
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május
29-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye:
Mártírok u. 64.)

Önkormányzat hivatalos helyisége Somogyzsitfa (8734 Somogyzsitfa,

Jelen vannak:

Papp János polgármester, Árvai Zoltán alpolgármester, Papp László
János, Lutor Károly, Majai István 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.

NAPIREND
1. Az önkormányzat 2/2016. (II.12.) sz. 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző

Hivatal

2016.

évi

beszámolójának

4. A családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási
díjakról szóló rendelet megtárgyalása
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Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások
díjainak mértékéről szóló 1/2017.(I.23.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos
törvényességi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
5. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2016. évről szóló beszámolójának
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
6. Somogysámsonért Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
7. Egyebek
Előterjesztő: Papp János polgármester
46/2017. (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2017. május 29-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja
1. Az önkormányzat 2/2016. (II.12.) sz. 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
4. A családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról
szóló rendelet megtárgyalása
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak
mértékéről szóló 1/2017.(I.23.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
5. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2016. évről szóló beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
6. Somogysámsonért Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
7. Egyebek
Előterjesztő: Papp János polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Az önkormányzat 2/2016. (II.12.) sz. 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete
módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
Papp János polgármester: A 2016-os év zárszámadása előtt szükséges még módosítani a
2016. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (V. 30. ) sz. rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2 /2016. ( II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Meghívottak: Varga Sándorné 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 2016. 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.
Papp János polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon!
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
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Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző

Hivatal

2016.

évi

beszámolójának

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 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolómat.
Tisztelettel kérem előterjesztésem és a 2016. évi beszámoló tudomásul vételét.
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
47/2017 (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
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 2016. évi
tevékenységéről.
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közös hivatal dolgozóinak végzett munkájukért.
Felelős:
Határidő:

dr. Babina Bernadett jegyző
értelem szerint

4. A családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási
díjakról szóló rendelet megtárgyalása
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások
díjainak mértékéről szóló 1/2017.(I.23.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos
törvényességi felhívás megtárgyalása
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Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
Dr. Babina Bernadett jegyző: Megkapták a képviselők az előterjesztést, törvényességi
felhívást az 1/2017. (I.23.) sz. anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos rendeletünkkel
kapcsolatban. Elkészült a törvényességi felhívás alapján a családi események során
alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról szóló rendelet, melyben annyi
változás lenne még a díjakkal kapcsolatban, hogy a helyi lakosoknak a hivatali időn és
helyiségen kívüli családi eseményekre kedvezőbb díjszabás lett meghatározva.
Papp János polgármester: Aki egyetért a törvényességi felhívásban foglaltakkal, 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
48/2017 (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló
1/2017.(I.23.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívást megtárgyalta és
egyetért a törvényességi felhívásban foglaltakkal.
Felelős: Papp János polgármester
dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: 2017. június 30.
Papp János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és
szolgáltatási díjakról szóló rendelet -tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.
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
10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról
és szolgáltatási díjakról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2016. évről szóló beszámolójának
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
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Papp János polgármester: Megkapták a beszámolókat képviselő-társaim.
Aki elfogadja a beszámolókat, 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
49/2017 (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Takáts Gyula
Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóit.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
értelem szerint

6. Somogysámsonért Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: Megkapták a kérelmet képviselő-társaim. A gyermekfesztiválra
kérnek támogatást. Javaslom, hogy 10.000 Ft támogatást nyújtsunk, mivel a mi gyermekeink
is oda járnak.
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
50/2017 (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Somogysámsonért
Egyesület által megrendezésre kerülő Gyermekfesztivál rendezvényt 10.000 Ft összeggel. A
szükséges intézkedésekkel megbízza a Polgármestert.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
értelem szerint

7. Egyebek
Előterjesztő: Papp János polgármester
7.1 Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
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Papp János polgármester: Megkapták a beszámolót képviselő-társaim.
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
51/2017 (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Somogysámsoni
Bernáth Aurél ÁMK 2016. évi költségvetéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
értelem szerint

7.2 Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. megkeresésének megtárgyalása
Papp János Polgármester: Várom a hozzászólásokat. Sok értelmét nem látom a menetrend
módosítási kérelmünknek, eddig mindig elutasították a kevés utas szám miatt.
Árvai Zoltán alpolgármester: Szerintem is sajnos hiába kértünk eddig módosítást, sohasem
engedélyezték.
Papp János polgármester: Rendben van, akkor nem kérünk módosítást.
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
52/2017 (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. módosítson a jelenlegi buszjáratokon.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
értelem szerint

Papp János polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy az előző testületi ülés óta
települési támogatási kérelem nem érkezett.
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Továbbá tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy megkeresett az Ihász Lajos, hogy
vásárolna önkormányzati földterületet. Kértem az írásos megkeresést, illetve tájékoztattam,
hogy értékbecslőnek kell felértékelni először is a területet, és azután tudunk majd
megegyezni, ha a testület is támogatja. Ugyanígy a Pápai János is megkeresett a zsitfai
hegyen lévő két területünkkel kapcsolatban, őt is tájékoztattam fenti ügymenetről.
A hegyi utak mellett tisztítjuk a területet, az ott kivágott fát javaslom, hogy kedvezményes
áron majd adjuk el a rászorulóknak.
Lutor Károly képviselő: Szerintem is jó ötlet.
Papp János polgármester: A falugondnoki pályázatok elbírálása jövő héten lesz, június 7én, szerdán 15 órakor, ha mindenkinek megfelel.
Papp János polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még kérdése,
észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a nyílt ülést bezárom.

k.m.f.

Papp János
polgármester

Dr. Babina Bernadett
jegyző
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