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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 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 

14-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatalos helyisége (Somogyzsitfa, Május 1 u.64.) 

 

Jelen vannak:  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 4 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta. Elmondta továbbá hogy Nagy László Ottó kórházi kezelés alatt áll, tehát 

igazoltan van távol. A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban megkérdezte, hogy 

van-e további kérdés, észrevétel. További hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel 

a napirendet. 

 

  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

1. Falugondnoki pályázat visszavonásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

  

2.  Egyebek  

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
 

 

 

60/2014. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2014. július 14-ei rendkívüli testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. Falugondnoki pályázat visszavonásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

  

2.  Egyebek  

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
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1. Falugondnoki pályázat visszavonásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Az aljegyző asszonnyal egyeztettünk a Kormányhivatal 

Szociális-és Gyámhivatalával, ahol a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos ügyeket intézik. 

Ott azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem jár állami támogatás a falugondnoki szolgálatra, 

nemcsak ebben az évben, hanem jövő évben sem, mivel nem kötelező, hanem önként vállalt 

feladatról lenne szó, és azt az állam jelenleg nem tudja támogatni. Kiszámoltuk a 

pénzügyessel közösen, hogy a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos költségek egy évben 

elérnék a 3 m Ft-ot, ezt a jelenlegi anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé. A fentiek miatt 

javaslom a falugondnoki pályázat visszavonását. A falugondnoki kisbuszt is visszamondom 

Hosszúvíz polgármesterének, mert nem tudnánk így fenntartani. Mivel egy személyre 

szükségünk lenne, javaslom 1 személy felvételét megbízási szerződéssel határozott ideig, 

amíg sok a teendő a községben. Ez még belefér a keretünkbe. 

 

Komlódi József Árpádné képviselő: Én tudom ajánlani a Vida Jocit, nagyon jó munkaerő 

lenne. Mekkora lenne a bér? 

 

Papp János alpolgármester: Minimálbér, mivel nem kell ehhez az álláshoz szakképzettség, 

ezért ennyi járna. Azt javaslom, hirdessük meg az állást, hogy aki szeretne, jelentkezhessen, 

és majd a testület dönt. Mindenképp legyen B kategóriás jogosítványa, és legyen 

„ezermester”. 2014. augusztus 20-ig lehessen jelentkezni, és az állás betölthető lenne 2014. 

szeptember 1-el a testület döntése után és lapján. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

61/2014.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Falugondnoki pályázat 

visszavonásának megtárgyalása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1.Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki állásra kiírt 

pályázatát visszavonja, mivel állami támogatás hiányában a falugondnoki szolgálat 

fenntartása túlságosan nagy terhet jelentene az Önkormányzat számára. 

2.Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata visszamondja Hosszúvíz településnek a falugondnoki 

kisbusz megvásárlását. 

3. Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy egy fő 

pályázat útján megbízási szerződéssel határozott időre felvételre kerüljön Somogyzsitfa 

Község Önkormányzata fizikai állományába. 

4. A további szükséges intézkedések megtételével meghatalmazzák az alpolgármestert és az 

aljegyzőt. 
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Felelős: Papp János alpolgármester 

            Dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Egyebek  

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

2.1.Intézményi térítési díj emelésének megtárgyalása 

      4/2014. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

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

somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK konyhától, hogy 2014. július 15-tól az intézményi 

térítési díj 30 Ft-al emelkedik. Javaslom ez alapján a rendelet mellékletének módosítását. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

62/2014 (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Intézményi térítési díj 

emelésének megtárgyalása 4/2014. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet módosítása c. 

napirendet, megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

  

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy a 

Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK konyha 2014. július 15-től 30 Ft-al emeli az intézményi 

térítési díjat. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 

 

A jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta.  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014.(VII.14.) sz. önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló  
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4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról 

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

 

 

2.2.közmunkaprogramról tájékoztatás 

 

Papp János alpolgármester: A munkaügyi központ tájékoztatása alapján 2 fő közmunkást 

lehet felvenni 2014. augusztus 1-től szeptember 30-ig. Mindenképp szeretném azt a 2 főt az 

őszi betakarítási munkálatok miatt. Sajnos nem a legjobb munkások, nagyon oda kell rájuk 

figyelni, mert nem nagyon szeretnek dolgozni. Javaslom a 2 fő jóváhagyását. 

 

Gombai Tibor képviselő: Hát igen, 47 e Ft-ért nem szakadnak meg. Inkább vehetnénk fel 

egész évre 2 embert minimálbérért, akkor szerintem jobban dolgoznának. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

63/2014 (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmunkaprogramról 

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

 

  

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy 2 fő 

közmunkás az augusztus-szeptemberi hónapban 100 %-os támogatással felvételre kerüljön. A 

szükséges intézkedéssel megbízza az alpolgármestert és az aljegyzőt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

 

2.3.feregyházi temető – szederfakivágással kapcsolatos tájékoztatás 

 

Papp János alpolgármester: Tájékoztatlak benneteket, hogy a feregyházi temetőben 

kivágásra került egy félig elszáradt szederfa, mert rádőlt félig az alatta levő sírokra. Az egyik 

közmunkással vágattam ki, és hazavihette a fát. Én engedtem meg neki, mivel szépen rendbe 

tette a helyet és rá is szorul. 

 

Lutor Károly képviselő: Igen, én is egyetértek ezzel, szépen dolgozik, rendbe tette, ezért jár 

neki. 
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2.4. Tislér József által az önkormányzatra hagyott házzal kapcsolatos intézkedés 

megtárgyalása 

 

Papp János alpolgármester: Az a ház, melyet a Tislér Józsi bácsi évekkel ezelőtt az 

önkormányzatra hagyott, nagyon rossz állapotban van. Most az esőzések idején 

megrepedt a fal, lezuhogott a cserép, bontási engedélyt kellene kérni rá, mielőtt 

nagyobb baj lesz. Tudomásom szerint bejelentés nélkül lakik azon a telken 

jogosulatlanul egy roma család, félek tőle, nehogy rájuk dőljön. Kellene szólni az 

építéshatóságnak az ügyben, tájékoztatva őket a jogosulatlanul ott lakókról. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

64/2014 (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tislér József által az 

önkormányzatra hagyott házzal kapcsolatos intézkedés megtárgyalása c. napirendet, 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

  

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy a Tislér József 

által az önkormányzatra hagyott házra bontási engedély legyen kérve a ház rendkívül rossz 

állapota miatt, egyben tájékoztatva a hatóságot a telken jogosulatlanul lakó roma családról. A 

szükséges intézkedéssel megbízza az alpolgármestert és az aljegyzőt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

 

2.5.A nagyterem építkezésével kapcsolatos tájékoztatás 

 

Papp János alpolgármester: Most le kellett egy rövid időre állni az építkezéssel, mivel meg 

kell terveztetni a villany-és a gázrendszert. A villanyos már hétfőn jön, 40 e Ft-ba fog kerülni 

a tervezés, a gázos jövő héten lesz meg. Előírás, hogy mozgáskorlátozott parkolót kell 

csinálni, ami nem egyszerű, mivel nagyon kicsi a mi területünk, a szomszédos ingatlanhoz 

tartozik még 3,5 méter. Holnap jön egy gép, ami a földet szedi ki a parkoló elkészítéséhez. 

Sok gond van, de reméljük minden megoldódik. 

 

 

2.6.Kisbolt bérleti díja-kifestés megtárgyalása 

 

Lutor Károly képviselő: Az Ántsz felszólította a feleségemet, hogy a kisboltot fessük ki. 

Annak idején a kisboltot festés nélkül béreltük ki az önkormányzattól. Az lenne a kérésünk, 
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hogy az anyagokról kérünk számlát, és ez kerüljön levonásra a bérleti díjból. A festő 

munkabérét pedig mi álljuk. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

65/2014 (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbolt bérleti díja-kifestés 

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

 

  

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy az 

önkormányzat épületében boltot működtető Lutor Károlyné boltos bérleti díjából levonásra 

kerüljön a bolt épületének festéséhez szükséges anyagköltség számla alapján. A boltot kifestő 

szakember munkabérét Lutor Károlyné fizeti ki. A szükséges intézkedéssel megbízza az 

alpolgármestert és az aljegyzőt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

Papp János alpolgármester: További kérdés, észrevétel, napirend hiányában az ülést 

bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

         Papp János                       Dr. Babina Bernadett  

          alpolgármester                  aljegyző 

 

 


