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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. április 

24-én 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. 

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. Falugondnoki szolgálat létrehozásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

2. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

         

 

37/2017. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. április 24-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

 

1. Falugondnoki szolgálat létrehozásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 
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2. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Falugondnoki szolgálat létrehozásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselő-társaim. 

Szerintem meg kellene próbálni a falugondnoki szolgálat létrehozását, mivel a jelenlegi egy 

kommunális dolgozó kevés, közmunkásokkal ezeket a feladatokat nem lehet megoldani.  

Árvai Zoltán alpolgármester: Szerintem is, egyre több a rászoruló, idős, beteg ember a 

faluban, szükség van egy falugondnokra, aki az orvoshoz szállításban, a gyógyszerek 

beszerzésében is besegít. 

Lutor Károly, Majai István képviselők: Szerintünk is meg kell próbálni, jó ötletnek tartjuk. 

Papp János polgármester: Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

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 

38/2017.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

falugondnoki szolgálatot hoz létre és ennek érdekében falugondnoki munkakör betöltésére 

pályázatot ír ki, felhatalmazza a polgármestert az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére. 

A falugondnokot - figyelembe véve azt, hogy az állás bizalmi állás - közmeghallgatás 

formájában titkos szavazással kívánja megválasztani. 

Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre a 

falugondnoki szakmai programot, illetve a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó 

rendelettervezetet terjessze elő. 

 

Felelős: Papp János polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

2.1 A településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével 

kapcsolatos megbízási szerződés megtárgyalása, az egyes településrendezési sajátos 
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jogintézmények a településkép védelméről és az arculati kézikönyv készítéséről, 

valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok partnerségi 

egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 
Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. Törvényi kötelezettség, 

hogy idei év október 1-ig el kell készülni a településképi rendeletnek és a Településképi Arculati 

Kézikönyvnek. A Jegyzőnő felvette a kapcsolatot az előterjesztésben szereplő céggel. Ez a cég 

elkészíti úgy ezeket, hogy amikor az állami támogatást megkapjuk, utófinanszírozással kell 

kifizetnünk az összeget. Ez nagyon fontos, hiszen anyagi lehetőségeink korlátozottak.  Javaslom, hogy 

bízzuk meg ezt a céget. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Támogatom, ez nekünk így nagyon jó lehetőség. 

 

Papp János polgármester: Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 
 

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 

39/2017.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Konszenzus 

Pannónia Zrt. készítse el 2017. október 1-ig Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 

településképi rendeletét és annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyvet. 

Felhatalmazza a Polgármestert a Konszenzus Pannónia Zrt. –vel kötendő megbízási szerződés 

aláírására, mely rendelkezik ezen munkálatok állami támogatás megérkezése utáni 

kifizetéséről (utófinanszírozásáról) összesen 800.000+ÁFA értékben. 
 

Felelős: Papp János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

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

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,  

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények  

partnerségi egyeztetésének szabályairól 

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

 

 

2.2 Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat beadásának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Be szoktuk adni szinte minden évben ezt a pályázatot, javaslom 

idei évben is tegyük meg, ezzel támogatva a lakossági közműves ivóvízellátást. 
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Papp János polgármester: Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 
 

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 

40/2017.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

„Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására” kiírt pályázat benyújtását jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Papp János polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

2.3 Települési támogatásokról tájékoztató 

 

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

települési támogatási kérelem nem érkezett, ami jött – letelepedési támogatás – az zárt ülés 

anyaga.  

Árvai Zoltán alpolgármester: Annyi lenne a kérésem a Polgármester úr felé, ha lehetséges, a 

közeljövőben kerüljön sor mindegyik falurészben egy lakossági tájékoztatóra, 

közmeghallgatásra, mert szerintem lenne rá igény a faluban, hogy miket végzünk. További 

kérés, hogy legyenek visszarakva a temetői kamerák, mert panaszkodtak a lakosok virágok 

eltűnéséről. Lehet, hogy a szél vitte el, de akkor legalább utána tudunk nézni. 

Papp János polgármester: Rendben, megbeszéljük, nincs akadálya. Természetesen, a 

kamerákat visszarakjuk. 

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 


