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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. június 

26-án megtartott rendkívüli 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. Falugondnoki kisbusz megvételének megtárgyalása, falugondnoki szolgálat 

létrehozásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

  

2.  Egyebek  
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

 

 

56/2014. (VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2014. június 26-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 
 

1. Falugondnoki kisbusz megvételének megtárgyalása, falugondnoki szolgálat 

létrehozásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

  

2.  Egyebek  
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
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1. Falugondnoki kisbusz megvételének megtárgyalása, falugondnoki szolgálat 

létrehozásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Adódott egy lehetőség, Hosszúvíz település eladja a régi 

falugondnoki kisbuszát, mivel sikerült pályázaton nyerniük egy újat. Felhívtuk a polgármester 

úrral közösen a hosszúvizi polgármester urat, aki elmondta, hogy leadták a kisbuszt egy 

autóértékesítő cégnél, 2,8 m Ft-ért lett felértékelve, de ha lesz rá lehetőség, akkor alkudni is 

tudnának. Megbeszéltem vele, hogy eddig a testületi ülésig fenntartják nekünk a járművet. Én 

javaslom megvételre. 

 

Nagy László Ottó polgármester: Igen, én is javaslom. Van annyi tartalékunk, hogy meg 

tudnánk venni. Megbízzuk az aljegyző asszonyt a falugondnoki szolgálat felállásához 

szükséges intézkedések megtételével. Állami támogatás csak jövő évtől működne – ahogy az 

előterjesztés is tartalmazza -, de nagy szükségünk lenne rá, emellett ez a falugondnoki kisbusz 

nagyon jó műszaki állapotban van, 50.000 Km van benne és nagyon jó áron juthatnánk hozzá. 

 
Lutor Károly képviselő: Igen, én is jó elgondolásnak tartom. Meg kell próbálni alkudni még. 

 

Komlódi József Árpádné képviselő: Szerintem is jó ötlet, igény lenne rá a faluban. 

 

 

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 

57/2014 (VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki kisbusz 

megvételének megtárgyalása, falugondnoki szolgálat létrehozásának megtárgyalása c. 

napirendet, megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Somogyzsitfa 

Község Önkormányzata Hosszúvíz településtől a falugondnoki kisbuszt megvásárolja 2,8 m 

Ft-ért, illetve ha lehetőség van rá, kevesebb összegért. 
2. Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

falugondnoki szolgálatot hoz létre és ennek érdekében falugondnoki munkakör betöltésére 

pályázatot ír ki, felhatalmazza az alpolgármestert és az aljegyzőt az ehhez kapcsolódó 

intézkedések megtételére. 

A falugondnokot  - figyelembe véve azt, hogy az állás bizalmi állás -  közmeghallgatás 

formájában titkos szavazással kívánja megválasztani. 

3. Továbbá felkéri az alpolgármestert és az aljegyzőt, hogy a soron következő Képviselő-testületi 

ülésre a falugondnoki szakmai programot, illetve a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó 

rendelettervezetet terjessze elő. 
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Felelős:  Papp János alpolgármester  

              dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

  
 

2. Egyebek  
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

2.1.Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár beszámolójának megtárgyalása 

 

Papp János alpolgármester: Megkaptátok a beszámolókat, 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 

58/2014 (VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár beszámolójának megtárgyalása c. napirendet, megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

  

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár beszámolóját megtárgyalta és jóváhagyta. 
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 
 

2.2 Nyári diákmunka közfoglalkoztatás megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: A munkaügyi központ tájékoztatása alapján lehetőségünk van 1 

diák felvételére Somogyzsitfa településen. Én javaslom, hogy keressünk egy középiskolás 

diákot, mivel egyrészt 100 % a bérére a támogatás, másrészt a lányok a hivatalban 

túlterheltek, és jó lenne nekik egy kis segítség. 

 

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 

59/2014 (VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyári diákmunka 

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

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 2014. július 

15-e és augusztus 15-e között 1 fő diák kerüljön felvételre a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz 100 %-os állami támogatással, közmunkaprogram keretében. A 

szükséges intézkedések megtételével megbízzák az aljegyzőt. 
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

Papp János alpolgármester: További napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett  

         alpolgármester                  aljegyző 


