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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. 

november 19-én megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatalos helyisége Somogyzsitfa (8734 Somogyzsitfa, 

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Papp János polgármester, Árvai Zoltán alpolgármester, Majai István, 

Papp László János, Lutor Károly képviselők  

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Meghívott:                Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Papp János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, pénzügyi ügyintézőt. 

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 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

                     

2. Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

                                       

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 
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Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

4. Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

7. Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

8. A helyi adóról szóló 20/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

9. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének és ajándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

10. Lignex Kft. utcanév kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

11.  Egyebek  

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

60/2015. (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2015. november 19-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

                     

2. Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

                                       

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 
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4. Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

7. Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

8. A helyi adóról szóló 20/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

9. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének és ajándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

10. Lignex Kft. utcanév kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

11.  Egyebek  

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést a képviselő-társaim. Ha kérdésük 

van, itt van a Kocsis Marika pénzügyi ügyintézőnk. 

 

Kocsis Mária pénzügyi előadó: Az eredeti előirányzatok változtak, változott a bevételek és 

kiadások összetétele is. A táblázatokban követhető ez pontosan nyomon. A főösszeg is 

változott 117 m helyett 125 m Ft lett. Elsősorban a játszóteres pályázat miatt módosultak az 

összegek a bevételi és kiadási oldalon is.  

 

Papp János polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (XI.19.) rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

2. Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Papp János polgármester: Átadom a szót a pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Kocsis Mária pénzügyi előadó: A háromnegyedévi beszámoló a 2015. szeptember 30-ai 

állapotot tükrözi. Az idei évben sok beruházás, felújítás volt, emellett egyrészt önkormányzati 

költségvetésből, másrészt mezőgazdasági program keretében vásárolt eszközök beszerzésére 

is sor került. A szemétszállítás díja is jelentősen megemelkedett a heti szállítás miatt. Oda kell 

figyelni már, hogy ebben az évben kijöjjünk a pénzből. 

 

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 

61/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 

Önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést. Aki elfogadja a beszámolót, kérem 

kézfeltartással szavazzon! 
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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 

62/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést. 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 

63/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2015. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést. A családsegítés biztosításának 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai 
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módosulnak 2016. január 1-jétől. A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ 

biztosításának Gyvt.-beli szabályai módosulnak 2016. január 1-jétől. Ezekre a 

törvénymódosításokra tekintettel szükséges módosítani – az előterjesztésben kifejtettek 

szerint – a Társulási Megállapodás erre vonatkozó szabályait, mellékleteit. Javaslom 

elfogadásra a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

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 

64/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az 

előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 

 

 

6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést. A költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22.§ 

(1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető – a stratégai tervvel összhangban- 

összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet november 30-ig a 

Bkr. 32. § (3) szakasz alapján. A belső ellenőrzési vezető november 30-ig elkészítette és 

megküldte a jegyzők részére a 2016. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet, amelyet a Bkr. 

32.§ (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei a tárgyévet megelőző 

év december 31-ig hagyja jóvá. Javaslom jóváhagyásra. 

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 

65/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi ellenőrzési ütemtervet az 

1. sz. melléklet szerinti kockázatelemzés alapján a 3. sz. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően jóváhagyja, megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 

7. Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést, miszerint a képviselő-testületnek 

döntenie kell a 2016/17-es tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárról. 

Somogyzsitfa község tekintetében nem egyértelmű: Marcali vagy Somogysámson, de a 

szülők szabad iskolaválasztási joga alapján – ahogy itt megfigyelhetjük – a szülők a Marcali 

általános iskolát választották. Ez alapján Marcalit javaslom jóváhagyásra. 

 

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 

66/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016/17-es tanévre vonatkozóan 

az általános iskolai felvételi körzethatár tekintetében változást nem lát szükségesnek, továbbra 

is Marcali települést jelöli ki. A Somogy Megyei Kormányhivatal értesítésével megbízza a 

polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2015. november 30. 

 

 

8. A helyi adóról szóló 20/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést, rendeletmódosítás tervezetet a 

képviselők. Nagyon alacsony Somogyzsitfán a kommunális adó összege, ezért jövő évtől 

2.000 Ft-al szeretném, ha megemelnénk, tehát összesen 6.000 Ft lenne a kommunális adó 

éves összege. Somogysámsonban már évek óta 12.000 Ft és mégis nehezen jönnek ki belőle. 

Mi is egyre nehezebben tudunk gazdálkodni, a szemétszállítás visszatámogatása is sokba 

kerül, emiatt javasolom. 
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Papp László János képviselő: Egyetértek vele, inkább most kevesebbet emeljünk, ezt jobban 

elfogadják a lakók, mintha sokat kellene egyszerre, mert nem tudjuk fizetni a kiadásainkat. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy a lakók a kommunális adót 

rendesen fizetik? 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Igen, magasabb hátralék inkább az építményadónál van. 

 

Lutor Károly képviselő: Nekem az az aggályom, ha magasabb lesz, nehogy ne fizessék ki, 

és még rosszabbul járjunk. 

 

Papp János polgármester: Bízom benne, hogy kifizetik, ez fél évente 1.000 Ft többletet 

jelent. Ha a szemétszállítást nem támogatnánk vissza, az havonta jelentene 1.000 Ft többletet, 

ha nem többet. Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (IX.19.) önkormányzati rendelete 

a helyi adóról szóló 20/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

9. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének és ajándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Javaslom, hogy az idei évben is a korábbi hagyományoknak 

megfelelően hívjuk meg nyugdíjasainkat – kb. 80-100 fő - egy karácsonyi ünnepségre. Az 

időpont – ha mindenkinek jó – 2015. december 18-a, pénteki nap lenne, délután 2 órakor. 

Vacsoramenüt rendelnénk a marcali Mézes Mackó Étteremből, illetve 1 sört vagy 1 üdítőt 

adnánk a vacsora mellé. Ezt azért  kötöm ki, mert tavalyi évben rengeteg ital elfogyott. Ez 

nem étterem, nem kocsma, ez nem azért van, hogy itt berúgjanak vagy hazavigyék. Fellépnek 

a sámsoni iskolások, illetve a zsitfai nyugdíjasok, és sztárvendég: a Betli Duóból Geri Gábor. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Tavaly nem lett volna elég, muszáj volt elmennem még italért. 

Egyetértek, ez nem vendéglő, ezt előre el kell mondani, hogy vacsora és egy ital: üdítő vagy 

sör. A meghívóba legyen beleírva. A szállítás megszervezésére kell még jobba odafigyelni és 

megszervezni. 

Papp János polgármester: Igen, nem azt mondom, hogy nem lesz tartalék innivaló, de ezt a 

pazarlást nem tudjuk vállalni. Továbbá javaslom, hogy Erzsébet utalvány megrendelésére van 

lehetőségünk, kapjanak a nyugdíjasok 5.000 Ft összegű Erzsébet utalványt karácsonyra. 

Árvai Zoltán alpolgármester: Leszázalékoltak is benne vannak? 

 

Papp János polgármester: Igen, benne vannak természetesen, van rá keret. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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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 

67/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete meghívja a somogyzsitfai állandó 

lakosú nyugdíjasokat és rokkantnyugdíjasokat 2015. december 18-án (pénteken) 14 órára a 

somogyzsitfa-feregyázi Kultúrházba egy karácsonyi ünnepségre, megvendégeli őket 

vacsorával, egy üdítővel vagy sörrel.  

 

2./Somogyzsitfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

somogyzsitfai állandó lakosú nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok részére 5.000 Ft összegű 

Erzsébet utalvány kerüljön karácsonyi ajándékként kiosztásra. 

 

3./ Somogyzsitfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

fellépőként meghívja az Önkormányzat Geri Gábor zenészt az ünnepségre 50.000 Ft+ÁFA 

összegben. 

 

4./A szükséges intézkedések megtételével, ünnepség megszervezésével, utalványok 

megrendelésével megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2015. december 18. 

 

 

10. Lignex Kft. utcanév kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést. Megkérdezem Majai István 

képviselőt – aki ott dolgozik a kérelmező cégnél – mit javasolnak utcanévnek. 

 

Majai István képviselő: A Lignex Kft. vezetőjével megbeszéltek szerint a Platán u. 1. 

utcanevet és házszámot javasolnánk, mivel platánfákkal szegélyezett ez az út. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: 2016. január 1-ei hatálybalépéssel, illetve akkor kerülne ki az 

utcanév tábla is. A rendeletünk szerint sok hatóságot értesíteni kell, illetve a testületi ülést 

követő közmeghallgatáson a lakosság véleményét is kikérhetjük. 

 

Papp János polgármester: Igen, egyetértek vele. Akkor javaslom elfogadásra. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

68/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

kérelemben szereplő Somogyzsitfa-Felsőpuszta nem „hivatalos” elnevezés helyett a 

Somogyzsitfa, Platán utca, illetve a Lignex Kft. székhelyeként a Platán u. 1. szám elnevezés 

legyen bevezetve. 

 

2./A szükséges intézkedések megtételével, hatóságok értesítésével, lakosság véleményének 

kikérésével, utcanévtábla megrendelésével megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

 dr. Babina Bernadett 

Határidő: 2016. január 1. 

 

 

11.  Egyebek  

Előterjesztő: Papp János polgármester 

11.1 Az önkormányzati autó eladásának megtárgyalása, kisbusz megvételének 

megtárgyalása 

 

Papp János polgármester: Sajnos a citroen nagyon rossz állapotba került. Elromlott a km 

óra. Kiderült, hogy az elektromos vezérlés romlott el, 300 e Ft-ot kérnének a megjavításra. 

Amúgy is egyre több probléma volt vele, önkormányzatnak egyre több költséget jelent. 

Megkerestem egy használt autó telepet, ahol 500 e Ft-ért megvásárolnák. Ehhez kérem a 

testület hozzájárulását. Azonban kocsi nélkül nem lehetünk. Somogysimonyi 

polgármesterével beszéltem, ők nyertek új falugondnoki buszt, ezért a régit eladnák. 10 éves, 

de jó állapotban van, 1 m Ft-ért odaadná. Elférne benne legalább a szociális kaja is, mert 

eddig a kis autóba nem fért bele, sokszor beledőlt a kocsiba. Ha a testület beleegyezését adja, 

akkor megvásárolnánk ezt a kisbuszt. 

 

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 

69/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Citroen Berlingo típusú személygépkocsit értékesítsék 

500.000 Ft összegért. 
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2./ Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Somogysimonyi község tulajdonában lévő Renault típusú személygépkocsit (kisbuszt) 1 

millió Ft-ért megvásárolják. 

 

2./A szükséges intézkedések megtételével, az adásvételi szerződések aláírásával, 

okmányirodai ügyintézéssel megbízza a polgármestert. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

11.2 Varga János egyéni vállalkozó megbízási szerződésének megtárgyalása 

 

Papp János polgármester: A megbízási szerződés tervezet kiküldésre került 

képviselőtársaim részére. November 1-el lejárt a megbízási szerződésünk a honlapunk 

üzemeltetőjével, ezért küldte az újabb szerződést. Annyi változás van, hogy nem egy 

összegben, hanem havonta kérné a megbízási díjat, a megbízási díj összege nem változna. 

Javaslom elfogadásra. 

 

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 

70/2015 (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja Varga János egyéni 

vállalkozóval Somogyzsitfa Község honlapjának üzemeltetésére vonatkozó megbízási 

szerződését az előterjesztés szerinti tartalommal. A szükséges intézkedések megtételével, 

megbízza a polgármestert. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Papp János polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy 51 m3 szociális tűzifát nyertünk a 

pályázaton. A kérelmek lassan érkeznek, kifüggesztettük a hirdetőtáblákra, illetve a honlapra 

is felrakattuk. 

Tájékoztatom a képviselő-társaimat, hogy az adósságkonszolidációs pályázaton sajnos nem 

nyertünk, most csak a 2 e fő feletti településeket támogatták. Itt a környéken csak Kéthely 

nyert. 

Új települési segély kérelmek nem érkeztek. A települési támogatási összegből támogatjuk 

vissza a lakosságot a szemétszállítási díjjal, ez sajnos nagyon magas: 3 hónapra 1.3 m Ft. 

Emellett a nyugdíjasok 5 e Ft-os Erzsébet utalvánnyal való támogatásával és a fennálló 

szemétszállítási díj visszatámogatással ez a támogatás kb. erre az évre elfogy.  
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Lutor Károly képviselő: Meg szeretném kérni a Polgármester urat, hogy a Bíró csapásnál 

kivágott bozótot – melyet mi már összeraktunk – égetesse el, mivel így nehéz eljárni arra. 

 

Papp János polgármester: Természetesen, el lesz égetve. 

 

Papp János polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még kérdése, 

észrevétele? 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett   

         polgármester                 jegyző 


