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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 2017. 

február 13-án megtartott nyílt üléséről. 

 

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

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Papp János polgármester, Árvai Zoltán alpolgármester, Papp László 

János, Lutor Károly, Majai István képviselők  

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

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.  

 

 

NAPIREND 

 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Varga Sándorné pénzügyi előadó 

                                    

2. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató 

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

támogatásairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

4. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosításának megtárgyalása, intézményi térítési díj emelése  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 
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5. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

pályázat beadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

6. Pályázati kiírás civil szervezetek 2017. évi támogatására 

 Háromvirág Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása 

 Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester  

         

 

16/2017. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. február 13-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Varga Sándorné pénzügyi előadó 

                                    

2. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató 

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

támogatásairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

4. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításának megtárgyalása, intézményi térítési díj emelése 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

5. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

pályázat beadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

6. Pályázati kiírás civil szervezetek 2017. évi támogatására 

 Háromvirág Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása 

 Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester           

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása 
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Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Varga Sándorné pénzügyi előadó 

 

Papp János polgármester: Az előterjesztést, rendelettervezetet megkapták képviselőtársaim. 

A szöveges előterjesztésben minden részletesen ki van mutatva, hogy mit mire terveztünk: a 

központi támogatások összege és összetétele, a helyi bevételek mértéke, összetétele, az előző 

évi teljesítés, pénzmaradvány összege, kötelezően ellátandó feladatok, fejlesztési lehetőségek 

lettek az idei év költségvetés tervezésekor figyelembe véve. Idei évre a gazdálkodás lesz a 

jellemző, viszont sokat szeretnénk pályázni. 

Árvai Zoltán alpolgármester: Annyit szeretnék kérni, hogy mindig tájékoztassa 

Polgármester úr a képviselőket, illetve a falu lakosságát is részleteiben a felújításokról, 

pályázati eredményekről. Javaslatom a szolgálati lakás és bolt tekintetében a megosztás, mert 

akkor jobban tudnánk rá pályázni. Javasolnám, hogy mindkét falurészben tartsunk 

falugyűlést, közmeghallgatást, mert akkor szerintem többen eljönnének, lehetőleg szombaton 

kellene tartani. Ennyit szeretnék kérni, hogy amikor valami folyamatban van, a részletekről is 

legyen szíves a Polgármester úr tájékoztatni bennünket, illetve a falut. 

Papp János polgármester: Természetesen, rendben van. A szolgálati lakásra a megosztást jó 

ötletnek tartom, utánajárunk. 

A fentiek alapján javasolom elfogadásra. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete  

Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről  

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

 

 

2. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató 

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Papp János polgármester: Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

minden tagja eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak 

megfelelően. 

Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

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 

17/2017 (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a 

képviselőtestület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

támogatásairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Megkapták az írásos előterjesztést, rendelet tervezetet a 

képviselők. Ahogy az előterjesztésben is írtam, a törvényi rendelkezések értelmében a 

képviselőtestületnek évente kell rendelkeznie az illetménykiegészítésre vonatkozóan, így 

időszerű a 2017. évre vonatkozó rendelet elkészítése. A jelenleg hatályos, helyi rendeletek 

értelmében mind a főiskolai végzettségű köztisztviselők, mind a középiskolai végzettségű 

köztisztviselők az alapilletmény 20 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítésben 

részesültek eddig, és továbbra is ez maradna a rendelet tervezet szerint. 

Papp János polgármester: A fentiek alapján javaslom elfogadásra. 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, 

 a szociális és kegyeleti támogatásairól 

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

 

 

4. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosításának megtárgyalása, intézményi térítési díj emelése  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A rendeletet azért szükséges módosítani, mivel  intézményünk 

a Bernáth Aurél ÁMK Konyha 2017. március 1-vel emeli az intézményi térítési díjat 650 Ft-

ról 680 Ft-ra. 

 

Papp János polgármester: Javaslom elfogadásra a szociális rendeletünk módosítását, ha 

kérdés, észrevétel nincs. 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2017. (II.13.) 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. ) 

 

Papp János polgármester: A rendeletek aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el. 

 

5. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

pályázat beadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Papp János polgármester: 2017. október elsejével az önkormányzati ASP rendszer 

gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adó rendszeréhez csatlakoznak Kormány 

rendelet melléklete szerinti helyi önkormányzatok, így a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok is. 2018. január elsejéig az 

önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi 

önkormányzat. A pályázat célcsoportjai önkormányzati hivatalok, közös önkormányzati 

hivatalok, ezzel összhangban pályázatot Somogyzsitfa Község Önkormányzata nyújthatja be, 

mint a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata. A közös 

önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó 

lakosságszáma a kategóriába sorolás alapja. Somogyzsitfa az 1. kategóriába tartozik. Az 

igényelhető támogatás az 1. kategóriában 6.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 100 %-a. Támogatom, hogy benyújtsuk a pályázatot. 

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 

18/2017 (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete határozatot hoz annak érdekében, 

hogy Somogyzsitfa Község Önkormányzata – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 114. §- ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 

257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP 

rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Polgármesterét, hogy az Önkormányzat nevében a 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
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rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a 

támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakorolja Somogyzsitfa Község Önkormányzata nevében és javára. 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: 2017. március 6. 

 

 

6. Pályázati kiírás civil szervezetek 2017. évi támogatására 

 Háromvirág Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása 

 Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Kiírásra került a pályázat a civil szervezetek támogatására idei 

évben is. Beadta a kérelmét a Háromvirág Nyugdíjas Klub és  Somogyzsitfai Polgárőr 

Egyesület. Ugyanúgy, ahogy eddig támogatom a Nyugdíjas Klubot. Eddig 50.000 Ft 

támogatást adtunk. Idén mekkora összeggel támogassuk? 

 

Majai István képviselő: Szerintem emeljünk rajta, hiszen régóta 50.000 Ft-ot adunk. 

Javasolok 70.000 Ft-os támogatást. 

 

Papp László János 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 

19/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.4.) sz. rendelete alapján a 

Háromvirág Nyugdíjas Egyesület pályázatát-támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, 

hogy 70.000 Ft összeggel támogatja. A kérelmező értesítésével, szükséges iratok 

beszerzésével, támogatási szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Papp János polgármester: Ugyanúgy, ahogy eddig támogatom a Polgárőr Egyesületet. 

Eddig 100.000 Ft támogatást adtunk. Javaslom továbbra is. 

 

Majai István képviselő, Papp László János képviselő: Egyetértünk vele. 

 

A határozathozatalnál jelen levő 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 

20/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.4.) sz. rendelete alapján a 

Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület pályázatát-támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy 100.000 Ft összeggel támogatja. A kérelmező értesítésével, szükséges iratok 

beszerzésével, támogatási szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

7.1  Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal való megállapodás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan megkereste az Önkormányzatot a 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy idei évre támogassuk 60 Ft/fő 

összeggel, ez kb. 32.000 Ft-ot jelentene. Javaslom a támogatást. 

 

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 

21/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Együttműködési megállapodást a 

Marcali Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a 60 Ft /lakos támogatási 

összeg Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő kifizetésre.  

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 
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7.2 Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása 
  

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

véleményeznie kell a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárokat. 

Somogyzsitfa község tekintetében egyértelmű: Marcali és Somogysámson. 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 

22/2017 (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az 

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

Marcali és Somogysámson települést jelöli ki. A Somogy Megyei Kormányhivatal 

értesítésével megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

7.3 DRV Zrt. meghatalmazásának megtárgyalása 

 

Papp János polgármester: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-

a rendelkezik arról, hogy „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges 

készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a 

beruházási terv. A Vksztv. módosítása a gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének 

elkészítését az ellátásért felelős önkormányzathoz, a felújítási és pótlási terv részének 

elkészítését pedig a szolgáltatóhoz rendelte. A Társaság az Önkormányzat felhatalmazása 

alapján vállalja az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek beruházási tervének 

elkészítését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak törtnő benyújtását és a 

kapcsolódó ügymenet lefolytatását. A gördülékeny és egységes ügyintézés érdekében kéri a 

DRV Zrt., hogy az előterjesztéshez is mellékelt nyomtatványon meghatalmazzuk. 

 

A határozathozatalnál jelen levő 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 

23/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a 11-15626-1-006-01-14 

MEKH kóddal rendelkező DRV_V_339 Somogysámsoni kistérségi vízmű Ellátásért 

Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a 

felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok 

elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

 
Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7.4 A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.3-16 

azonosítószámú pályázat benyújtásának megtárgyalása 

 

Papp János polgármester: Az EFOP-1.5.3-16 konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi 

felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi 

esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és 

erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok 

megvalósításának támogatása. A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 

formában van lehetőség. Egy konzorciumban legalább 5 (maximum 10) települési 

önkormányzatnak kell részt vennie. A konzorciumban részt vevő önkormányzatok: Marcali, 

Somogyvár, Somogyvámos, Buzsák, Lengyeltóti, Somogyzsitfa, Somogysámson, Kéthely. A 

konzorcium vezetője Marcali lenne.  Az elnyerhető támogatás maximális összege 

500.000.000 Ft (a teljes lakónépesség - min 5 település összlakossága - 20.000 fő felett), a 

támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az összes 

elszámolható költség 100 %-a. A támogatás módja: előfinanszírozás. A pályázat benyújtására 

2017. március 1-től 2017. április 1-ig van lehetőség. Javaslom, hogy mindenképp adjuk be a 

pályázatot a hátrányos helyzetünkre tekintettel is. 

 

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 

24/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázat 

benyújtását jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város 

Önkormányzatának polgármesterét a partner települési önkormányzatok részvételével 

kötendő, jelen előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás megkötésére és a 

szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Papp János polgármester  

Határidő: azonnal  



10 

 

 

 

7.5 Medicopter Alapítvány egyedi kérelmének megtárgyalása  

 

Papp János polgármester: Többször kerestek már telefonon, illetve most már levélben is. 

Tavaly is támogattuk őket, javaslom, idei évben is tegyük meg. Húszezer forintot javasolok, 

ha elfogadják képviselő-társaim. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Természetesen, támogatjuk. 

 

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 

25/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.4.) sz. rendelet 5. §-a 

alapján (egyedi kérelem) a Medicopter Alapítvány egyedi támogatási kérelmét megtárgyalta 

és úgy döntött, hogy 20.000 Ft összeggel támogatja. A kérelmező értesítésével, összeg 

átutalásával megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7.6 Települési támogatásokról tájékoztató 

 

Papp János polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy az előző testületi ülés óta 

települési támogatási kérelem nem érkezett.  

Startmunka közfoglalkoztatotti program 2017. márciustól indul. 5 nő lesz a mezőgazdasági 

programban, illetve a hosszúban 3 férfi. 

Voltunk ma szennyvizes megbeszélésen. Már biztos, hogy a Sávolyi tisztító marad, tehát az 

„A” változat. Reméljük, tényleg sikerülni fog. 

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

észrevétele? 

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

k.m.f. 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett   

         polgármester                    jegyző 


