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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. június 

29-én 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. 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.  

 

A képviselő-testület a nyílt testületi ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (II.4.) sz. rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

2. Kiküldetési szabályzat elfogadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

                       

3. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló 

beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

  

4. Szabó Gyöngyi Andrea ás Kodela Jenőné somogyzsitfai ingatlanjai felajánlásának 

megtárgyalása 
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Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5.  Egyebek  

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (II.4.) sz. rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megbeszéltük a múltkori testületi ülésen, hogy 2015. július 1-től 

áttérünk a lakossági díjfizetésre azzal, hogy az önkormányzat a szociális keretből 

visszatámogatja. Ehhez szükséges módosítani a hulladékgazdálkodós helyi rendeletünket is, 

emellett szükséges még a 60, illetve a 80 literes kukaméreteket is beletenni a rendeletbe. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a hulladékgazdálkodás helyi rendjét 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 Önkormányzat képviselő-testületének 

 8/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete  

hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 

2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Papp János polgármester: Kiküldtük a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.-

vel kötendő szerződésmódosítás tervezetet is. Javaslom elfogadásra. 

 

Papp János polgármester: Aki elfogadja, 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 

 



3 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

33/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a tervezet szerint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását. Megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételével, szerződés módosítás aláírásával. 
 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

2. Kiküldetési szabályzat elfogadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: A jegyző asszony tájékoztatása szerint a szabályzatok 

felülvizsgálata, módosítása, elkészítése folyamatosan történik, ebben sajnos elmaradásunk 

van. Elkészült a kiküldetési szabályzat, melyben szabályozásra kerül mind a 6 önkormányzat, 

nemesvidi roma önkormányzat és a somogysámsoni ÁMK intézményünk belföldi és külföldi 

kiküldetéssel kapcsolatos szabályai. 

 

Papp János polgármester: Aki elfogadja, 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 

34/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

fenntartásában működő költségvetési intézményekre vonatkozó Kiküldetési Szabályzatot 

jóváhagyja. 
 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
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3. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló 

beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megküldte a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár a 2014. 

évi beszámolóját. Kiküldtük előterjesztésként a képviselőknek.  

 

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 

35/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Takáts 

Gyula Megyei és Városi Könyvtár beszámolóját a 2014. évi könyvtári szolgáltatási 

tevékenységéről. 

 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4. Szabó Gyöngyi Andrea ás Kodela Jenőné somogyzsitfai ingatlanjai felajánlásának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: A képviselők megkapták a 2 levelet. Szabó Gyöngyi felajánlotta 

a Somogyzsitfa 2062 hrsz.-ú zártkert szántó 2/6 tulajdoni hányadát, Kodela Jenőné pedig 

ugyanezen terület 1/6 tulajdoni hányadát. Beszéltem egy ügyvéddel, aki azt mondta, hogy 

szántót az önkormányzat területfejlesztési céllal vásárolhat. Mi nem szeretnénk – anyagi 

lehetőségeink hiányában – területfejlesztést egyelőre. Így nem javaslom elfogadásra. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Igen, szerintem sem tudunk egyelőre ilyennel foglalkozni. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

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

határozatot hozta 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

36/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja elfogadni 

Szabó Gyöngyi Andrea által felajánlott 2062. hrsz.-ú zártkert, szántó 2/6 tulajdoni 

hányadot, mivel területfejlesztési célra lehetne felhasználni, és az önkormányzat 

egyelőre nem kíván területfejlesztéssel foglalkozni. 

2. Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja elfogadni 

Kodela Jenőné által felajánlott 2062. hrsz.-ú zártkert, szántó 1/6 tulajdoni hányadot, 

mivel területfejlesztési célra lehetne felhasználni, és az önkormányzat egyelőre nem 

kíván területfejlesztéssel foglalkozni. 

 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

5.  Egyebek  

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5.1 Parkoló elkészítésének megtárgyalása 

Papp János polgármester: Kértem árajánlatot a múltkor megbeszéltek szerint. Összesen: 

kb. 560.000 Ft lesz az anyagköltség a helyszínre szállítással együtt. A jövő héten neki is 

tudunk állni a földmunkálatoknak. Kérem a tisztelt képviselő társaimat, járuljanak hozzá a 

parkoló megépítéséhez, mivel az önkormányzat körül nehéz megállni, ezt szeretném 

rendbe rakatni. 

Papp János polgármester: Aki elfogadja, 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 

37/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat 

körül a parkoló megépítését. A szükséges intézkedések megtételével megbízza a 

polgármestert.  
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Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

5.2  DRV gördülő fejlesztési terve 

Papp János polgármester: A DRV küldött levelet, melyben tájékoztatott, hogy 

előreláthatólag június 30-ig megküldi a 15 éves időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervet. A testületi ülés időpontjáig még nem érkezett meg, ezért majd csak a következő 

ülésünkön tudjuk megtekinteni és elfogadni. 

 

5.3 Települési segély kérelmekről tájékoztatás 

 

 

Papp János polgármester: Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy a testületi ülésig 4 

lakásfenntartási települési segély kérelem érkezett, megfeleltek a rendelet feltételeinek, 5 e Ft 

1 évre. Más segély fajta nem érkezett. 

 

 

5.4 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás ajánlatának megtárgyalása, vagyonkezelői 

jog alapításának megtárgyalása 

 

Papp János polgármester: A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás levelét megkapták. A 

társulási Tanács döntött arról, hogy a Biokom Nonprofit Kft.-ben meglévő 1 %-os üzletrész-

hányad megvásárlására ajánlatot tesz 312 Önkormányzat, így a miénk részére is. 

Emellett a Társulási Tanács döntött arról is, hogy a Projekt keretében megvalósult 

létesítményekre, eszközökre vagyonkezelői jog alapítását kezdeményezi a társult 

Önkormányzatoknál a Biokom Nonprofit Kft-vel. 

Javaslom – előzetes tárgyalások alapján- az üzletrészünk eladását, illetve a vagyonkezelői jog 

alapításával kapcsolatban hatalmazzuk fel a Társulási Tanácsot a kijelölt üzemeltetővel a 

vagyonkezelői szerződés megkötésével. 

 

Papp János polgármester: Aki elfogadja, 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 

38/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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1./ Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a 

BIOKOM Nonprofit Kft.-ben meglévő 11.179 Ft névértékű, az Önkormányzat tulajdonát 

képező osztatlan közös tulajdoni hányadot a beterjesztett üzletrész adás-vételi szerződésben 

írtak szerint értékesíti a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás javára az üzletrész 

névértékével megegyező vételáron. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrész értékesítésére 

vonatkozó adás-vételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó jognyilatkozatokat Somogyzsitfa 

Önkormányzata nevében aláírja. 
 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

39/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 16/2014. (08.14.) számú határozata 

alapján Somogyzsitfa település képviselő-testülete egyetért a „Mecsek-Dráva 

Hulladékgazdálkodási Program – települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” Projektben megvalósult létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog 

alapításával és felhatalmazza a Társulási Tanácsot a kijelölt üzemeltetővel a vagyonkezelői 

szerződés megkötésére. 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Papp János polgármester: 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                 jegyző 


