
 1 

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. 

szeptember 9-én megtartott nyílt 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 képviselők  

 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

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.  

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 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

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

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

2. Az önkormányzat 2014. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

                                       

    3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett aljegyző 

                 Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

    4. A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 
 

   5. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

támogatására (ÖNHIKI) 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
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6. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
 

 

 

76/2014. (IX.9.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2014. szeptember 9-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 
 

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

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

2. Az önkormányzat 2014. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

                                       

    3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett aljegyző 

                 Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

    4. A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 
 

   5. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

támogatására (ÖNHIKI) 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 
 

 

 

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

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 
 

Dr. Babina Bernadett aljegyző: A képviselők részére kiküldésre került az előterjesztés, 

ahogy írtuk is, azért van szükség a rendeletmódosításra, mivel az önkormányzat az 

adósságkonszolidációra nyert pályázaton pénzt, ami nem volt előre betervezve, illetve a 

Közös Hivatallal kapcsolatban a megvásárolt pénzügyes program és a választások miatt. 

 

Papp János alpolgármester: Egyetértünk vele. Javaslom elfogadásra. 

 

 

A jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta.  
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Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2014.(IX.9.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

  

2. Az önkormányzat 2014. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Papp János alpolgármester: Javaslom elfogadásra, ha kérdés, észrevétel nincs. 

 

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 

77/2014 (IX.9.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az önkormányzat 2014. évi I. 

félévi beszámolója c. napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az 

önkormányzat 2014. évi I. félévi beszámolóját és jóváhagyta. 

 

 

Felelős:     Papp János alpolgármester   

Határidő:   értelem szerint 

 

 

 

    3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett aljegyző 

                 Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Dr. Babina Bernadett aljegyző: Megkapták az előterjesztést. Igazából előre nem tervezett 

kiadás az informatikai rendszerünkkel kapcsolatos fejlesztés és törvényi előírások betartása, 

az informatikai biztonsági rendszer kiépíttetése, szabályzat megalkotása. Emellett az új 

pénzügyi program megvétele, ami befolyásolta a Közös Hivatal kiadásait. A 100 % jutalom 

kifizetése a nemesvidi kolléganő, a Merő Gáborné 35 éves munkaviszonyát elismerő 

törvényben előírt jubileumi jutalom. 

 

Papp János alpolgármester: Javaslom elfogadásra, ha kérdés, észrevétel nincs. 

 

 

 

 



 4 

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 

78/2014 (IX.9.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. félévi beszámolója c. napirendet, megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa község képviselő-testülete megvitatta a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi I. félévi beszámolóját és jóváhagyta. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

4. A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

Dr. Babina Bernadett aljegyző: Megkapták az előterjesztést. A Kormányhivatal 

tájékoztatása alapján készítettem el a rendeletet. 

 

Papp János alpolgármester: Javaslom elfogadásra, ha kérdés, észrevétel nincs. 

 

A jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2014.(IX.9.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazásról 

 

 

   5. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

támogatására (ÖNHIKI) 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: A múlt testületi ülésen elmondtam a játszóteres pályázatokkal 

kapcsolatos visszafizetési gondokat. Emellett több kiadással is számolnunk kell, ezért 

javaslom pályázat benyújtását önhikire. 

 

 

 

 

 A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

79/2014 (IX.9.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázat benyújtása a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatására (ÖNHIKI) c. 

napirendet, megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa község képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat pályázatot 

nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra. 

 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 
 

6.1 Az 5 db ablak kicserélése árajánlatának megtárgyalása 

 

Papp János alpolgármester: Megkaptátok az előterjesztést. Nagyon szükségessé vált az 

önkormányzat 5 ablakának kicserélése, mivel nagyon rossz állapotban vannak. Szekeres Tamás 

árajánlata szerint az 5 ablak, a beépítés és a faljavítás összesen 540.173 Ft, ez nagyon kedvező, mivel 

utána érdeklődtem, ennél csak drágább ajánlatokat adtak. Javaslom elfogadásra. 

 

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 

80/2014 (IX.9.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az 5 db ablak kicserélése 

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

 

Somogyzsitfa község képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 5 db ablak megrendelésre 

kerüljön Szekeres Tamás vállalkozótól 540.173 Ft összegért. A szükséges intézkedések 

megtételével megbízza az alpolgármestert. 
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Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
 

  

Papp János alpolgármester: További napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett  

         alpolgármester                  aljegyző 


