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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. április 

28-án 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. Skoda Lilla jegyző 

                     Dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

Papp János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, az aljegyzőt. 

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. Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2015-2019. évi gazdasági programjának 

megtárgyalása 

            Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata szociális rendeletének módosítása 

            Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

3. Somogyzsitfa– Szőcsénypusztai Kultúrház, és orvosi rendelő felújítására érkezett 

árajánlatok megtárgyalása  

            Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

4. Egyebek 

            Előterjesztő: Papp János polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2015-2019. évi gazdasági programjának 

megtárgyalása 

            Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

Papp János polgármester: Az alakuló ülést követő 6 hónapon belül a képviselő-testületnek 

el kell fogadnia a 2015-2019-es évekre vonatkozó gazdasági programot. A képviselő-

testülettel történő előzetes egyeztetés alapján elkészítettem, mely előterjesztésként kiküldésre 

került. Javaslom elfogadásra. 

 

Aki egyetért a javaslattal, 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 

23/2015 (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az önkormányzat 2015-2019. 

évekre vonatkozó gazdasági programjának megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja az 

Önkormányzatnak a 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját. 

 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata szociális rendeletének módosítása 

            Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: Az előterjesztésben leírtak szerint a módosítás szükséges, mivel a 

lakásfenntartási támogatással kapcsolatban indokolt, hogy a támogatás teljes hónapra járjon, 

továbbá, hogy a polgármester hatáskörébe át legyen ruházva. A gyakorlati tapasztalatok 

alapján sok esetben a kérelmezők az utolsó három havi számlát nem tudják hozni, ezért 

elfogadnánk, hogy csak az utolsót nyújtja be. Emellett szükséges szabályozni 
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hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatási formát is, mivel a törvényi szabályozásnak 

megfelelően ki kell terhelni a lakosságra, de az önkormányzat a továbbiakban is támogatni 

szeretné ebben a lakosokat. 

 

Papp János polgármester: A Kormányhivataltól felhívták a figyelmünket, hogy a 

hulladéktörvénynek nem felel meg a jelenlegi szemétszállítás Somogyzsitfa településen, 

mivel az önkormányzat fizeti a szemétszállítás díját, nem a lakosság, illetve át kell térni a heti 

szemétszállításra. Ezt egy jó megoldásnak látom, hogy a szociális keret terhére –részben vagy 

egészben – visszatámogatnánk a lakosokat.  

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Igen, meg kell felelni a törvénynek, de az önkormányzat tudja 

támogatni a lakosokat is. Ez egy jó megoldás. 

 

Papp János polgármester: Én is egyetértek vele. Felmérjük a lakossági adatokat, igényeket 

és 2015. július 15-vel áttérünk a lakossági díjfizetésre. Aki egyetért a javaslattal, kérem 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

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

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

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 

24/2015 (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a szemétszállítás 

díját 2015. július 1-től kiterheli a lakosságra. A szükséges intézkedésekkel megbízza a 

polgármestert. 

 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
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3. Somogyzsitfa– Szőcsénypusztai Kultúrház, és orvosi rendelő felújítására érkezett 

árajánlatok megtárgyalása  

            Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

Papp János polgármester: Megérkeztek az árajánlatok a Kultúrház és az orvosi rendelő 

felújításával kapcsolatban, kiküldésre kerültek a képviselők részére. A marcali árajánlat: 

2.620.593 Ft, de kér segédmunkásokat és a lebontott anyagok elszállítását is nekünk kell 

megoldanunk. A Bogdán Árpád árajánlata: 2.885.038 Ft, nem kell munkás, hozza őket, és a 

lebontott anyagok elszállításáról is gondoskodik, illetve a kémény lebontása, új kémény 

felépítése is benne van. Szerintem a kettőt összevetve, mindent megvizsgálva a Bogdán Árpád 

egyéni vállalkozóé a kedvezőbb. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Szerintem is, mindent megvizsgálva kedvezőbb a Bogdán 

Árpád ajánlata. 

 

Lutor Károly képviselő: Egyetértek vele, válasszuk azt. 

 

Papp János polgármester: Rendben. Akkor javaslom elfogadásra Bogdán Árpád egyéni 

építési vállalkozó árajánlatát. Ígérete szerint – ha őt válasszuk – az anyag beszerzését 

követően június 1-vel áll neki a munkáknak.  

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

Somogyzsitfa  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

25/2015.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyzsitfa– 

Szőcsénypusztai Kultúrház, és orvosi rendelő felújítására érkezett árajánlatok 

megtárgyalása c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bogdán Árpád 

egyéni vállalkozót bízza meg a Somogyzsitfa– Szőcsénypusztai Kultúrház és az orvosi 

rendelő felújításával, összesen 2.885.038 Ft összegért.  A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására, szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

 



5 

 

4. Egyebek 

            Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

4.1 A parkoló burkolásának megtárgyalása 

 

 

Papp János polgármester: El kellene dönteni, hogy a parkoló apró kaviccsal legyen leterítve 

vagy térkövezve legyen. A rokkantparkolót mindenképpen térkövezni kell. Lehetséges, hogy 

jobban jönnénk ki anyagilag, ha az egészet letérköveztetnénk. 6 cm vastagságú térkő darabja 

2.490-2.590 Ft, szegélykő sajnos drága, de összesen csak 22 db kellene. Az apró kavicsnál 

viszont kellene egy földgépes, aki kiszedné a földet, majd hozatni kavicsot.  

 

Lutor Károly képviselő: Szerintem kell kérni árajánlatot a térkövezésre, és ha lesznek 

árajánlatok, térjünk rá vissza következő alkalommal. 

 

Papp János polgármester: Igen, én is ezt gondoltam. Következő testületi ülésig kérek 

árajánlatot. 

 

 

4.2 Ravatalozóval kapcsolatos munkák megtárgyalása 

 

 

Papp János polgármester: A ravatalozó környékét elkezdtük rendbe tenni, drótot 

felhúzkodtuk. A partoldalt is rendbe kellene tenni, ez csak földmunkagéppel lehetne 

megoldani. Utánajártam, egy ilyen gép 7.500 Ft/óra. Kb. 1 nap kellene, hogy elvégezzünk, ez 

kb. 60 e Ft lenne. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Támogatom, régóta rendetlen, rossz körülmények vannak a 

ravatalozónál, rendbe kell tenni. 

 

Lutor Károly képviselő: Egyetértek vele.  

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

Somogyzsitfa  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

26/2015.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ravatalozóval kapcsolatos 

munkák megtárgyalása c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a ravatalozó 

környékének rendbetételéhez egy földmunkagép bérlése szükséges, 1 napra bérelnék 60 e 
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Ft/nap áron.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4.3 Önkormányzati ingatlanok meghirdetéséről tájékoztatás 

 

 

Papp János polgármester: Az értékbecslővel felbecsültetett 3 önkormányzati ingatlan meg 

van hirdetve, május 15-ig adhatják be a vételi ajánlataikat. Azon az irányáron van 

meghirdetve, amit az értékbecslő megadott, de természetesen ehhez nem kell ragaszkodni. A 

májusi testületi ülésre beérkeznek az ajánlatok, akkor majd meg kell beszélnünk. 

 

Lutor Károly képviselő: Szerintem sem kell ragaszkodnunk, mert a becslő nagyon magasra 

értékelte fel a lakóházakat, azok olyan rossz állapotban vannak, szerintem nem érnek annyit. 

 

 

4.4 Játszóteres pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 

 

 

Papp János polgármester: Nagyon jó hírem van a képviselő-társaim számára: ma reggel 

megkaptuk a játszóteres pályázatos támogatást a Belügyminisztériumtól, ma reggel a 

számlánkon volt a pénz. Nagy kő esett le a szívünkről, köszönjük szépen. 

 

 

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                 aljegyző 


