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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. július 

20-án 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 

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 3 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. Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

2. A helyi népszavazásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

3. Pápai János ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

4. Dr. Ihász Lajos ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester 
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60/2017. (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. július 20-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

 

1. Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

2. A helyi népszavazásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

3. Pápai János ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

4. Dr. Ihász Lajos ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. Annyi módosítás 

lenne, hogy törvényi módosítás következtésben 1-től 9. osztályig már ingyen kapják a 

gyermekek a tankönyveket, így nekünk a tankönyvek megvásárlásában nem kell segítenünk. 

A füzetcsomagok megvásárlása, illetve a közép-és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok 

támogatásánál javaslom a tavalyihoz hasonló módszert, illetve támogatási összeget 

alkalmazni. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Én is támogatom, egyetértek vele. 

 

Papp János polgármester: Rendben, aki ezzel a módosítással elfogadja a határozati 

javaslatot, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

61/2017 (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a somogyzsitfai állandó lakosú 

általános iskolában tanuló gyermekek részére tanévkezdési támogatásként a a füzetcsomagok 

árát megtéríti a települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet 18. § 

(3) b) pontja és a (4) bekezdés alapján. 

A középiskolában tanulmányokat folytatók részére egyszeri 15.000,- F, a nappali rendszerű 

felsőfokú tanintézményben tanulmányokat folytatók részére egyszeri 18.000,- Ft tanévkezdési 

támogatást nyújt. A tanköteles kort betöltött tanulók részére a támogatás kifizetésére a 

tanintézmény által szeptember hónapban kiállított iskolalátogatási igazolás alapján kerülhet 

sor. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanévkezdési támogatás kifizetésével  

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.   

 

Felelős:     Papp János polgármester   

Határidő:   értelem szerint 

 

 

2. A helyi népszavazásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. Szükségessé vált 

a régi rendeletünk felülvizsgálata a törvényi változásoknak megfelelően.  

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Javaslom a 10 %-os határt, amit a törvény megenged. 

 

Papp János polgármester: Rendben. Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a helyi népszavazásról szóló rendelet -tervezetet fenti módosítással tárgyalja 

meg és hozza meg döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 11/2017. (VII.21.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazásról 

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

 

 

3. Pápai János ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Volt már kinn az értékbecslő is, amint visszaérkezik a hivatalos 

értékbecslés, lehetőség nyílik az eladásra. Előzetes tárgyalások alapján 60.000 Ft/db áron 

adnánk el, két ingatlanról van szó, külterületen, a szőlőhegyben. 

 

Papp János polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

62/2017 (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Somogyzsitfa Község 

Önkormányzatának tulajdonában lévő Somogyzsitfa 2147/1 hrsz.-ú és 2147/2 külterületi 

ingatlan eladásához Pápai János 8700 Marcali, Alkotmány u. 7/A. vevő részére a hivatalos 

értékbecslői vélemény alapján az értékbecslés hivatalhoz érkezését követően (újabb testületi 

döntéshez kötötten az eladási ár meghatározása végett). A szükséges intézkedések 

megtételével megbízza a polgármestert.  

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. Dr. Ihász Lajos ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: A tulajdoni lapok kikérését követően megállapítottuk, hogy a 

megvásárolni kívánt ingatlanok árkok, melyek forgalomképtelenek, tehát nem adhatjuk el 

azokat. Erről már telefonban tájékoztattam az érdeklődőt. 

Árvai Zoltán alpolgármester: Hát sajnos ez van, így nem tudjuk értékesíteni. 

Papp János polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

63/2017 (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá Somogyzsitfa 

Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Somogyzsitfa 0152 hrsz.-ú kivett árok, a 0206. 

hrsz.-ú kivett árok, a 0212. hrsz.-ú kivett árok, a 0210 hrsz.-ú kivett árok és a 0154 hrsz.-ú 

kivett árok külterületi ingatlan eladásához Dr. Ihász Lajos 8360 Keszthely, Toldi Miklós u. 

12. vevő részére. A szükséges intézkedések megtételével, kérelmező értesítésével megbízza a 

polgármestert.  

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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5. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

5.1 Optikai hálózat kiépítésének megtárgyalása 

 

Papp János polgármester: A Vidékháló Kft. kérte a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulásunkat a gyengeáramú optikai hálózat kiépítéséhez a kiküldött lista alapján, melyet 

javasolok megadni. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

64/2017.(VII.20.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását adja az előterjesztés melléklete szerinti tervdokumentáció alapján az optikai 

hálózat (GPON hálózat) kiépítéséhez Somogyzsitfa település területén, a 131., 152., 021., 

203., 241/1., 240., 232., 279/1., 082., 279/2., 298., 453., 417. és 413.  helyrajzi számokra. 

Projektazonosító: GINOP – 3.4.1., Tervazonosító: KO-556/16/18.  

Felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5.2 Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás pályázat beadásának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták képviselőtársaim az előterjesztést, javaslom hogy 

adjuk be a pályázatot. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

65/2017 (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. A települési 
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önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása 

jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatására. A pályázati kiírás 5/a pontja alapján Somogyzsitfa 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 

pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi 

átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2017. január 1-ei 

lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a 

maximálisan igényelhető, összesen 50 m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be 

pályázatát.  

3.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.  

 

Felelős: Papp János polgármester 

Közreműködik: dr. Babina Bernadett jegyző  

      Határidő: 2017. augusztus 25. – az igény benyújtására 

 

 

5.3 A Sávoly központú szennyvízelvezetési agglomeráció hiánypótlásának megtárgyalása 

 

 

Papp János polgármester: A Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 

megkeresése alapján a 3. pontról kell dönteni, a tulajdoni viszonyokról. Közigazgatási 

határokkal kell kooperálni, tehát az a határ. Annyi kiegészítés lenne, hogy az egyes 

települések közigazgatási határain belül kiépülő szennyvíz elvezető rendszer az adott 

település 100 %-os tulajdonát képezi azzal, hogy a tulajdonjog a település szennyvízét 

elvezető vezetékrendszer a szomszéd település befogadó műtárgyáig (nyomócső vége) tart 

abban az esetben is, ha az a település közigazgatási határán túl helyezkedik el. A határozati 

javaslat alapján javaslom elfogadásra. 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

66/2017 (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sávoly központú 

szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolása érdekében elkészített tervdokumentáció 

bírálatához az alábbiakat fogadja el: 
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A Sávolyi szennyvízelvezetési agglomerációban érintett települési önkormányzatokkal 

(Sávoly Község Önkormányzata, Somogysámson Község Önkormányzata, Szőkedencs 

Község Önkormányzata, Tapsony Község Önkormányzata, Nagyszakácsi Község 

Önkormányzata, Csákány Község Önkormányzata) egyetértve a Sávoly központú 

szennyvízelvezetési agglomeráció keretében megvalósítandó szennyvíz elvezető rendszer és a 

Sávolyi szennyvíz tisztító telep tulajdoni viszonyait oly módon hagyja jóvá, hogy az egyes 

települések közigazgatási határain belül kiépülő szennyvíz elvezető rendszer az adott 

település 100 %-os tulajdonát képezi azzal, hogy a tulajdonjog a település szennyvízét 

elvezető vezetékrendszer a szomszéd település befogadó műtárgyáig (nyomócső vége)  tart 

abban az esetben is, ha az a település közigazgatási határán túl helyezkedik el. 

Sávoly esetében a szennyvíztisztító telep a tervezett beruházás elkészülte után is Sávoly 

Község Önkormányzatának 100 %-os tulajdonát képezi. Sávoly község a jelenlegi szabad 

kapacitását nem tartja meg, hanem felajánlja a csatlakozó települések részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Papp János polgármester  

 

 

5.4 Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői állásra pályázat kiírása 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző  

 

Dr. Babina Bernadett jegyző: Biztosan már hallották Polgármester úrtól a képviselők, hogy 

babát várok. Két évet szeretnék otthon maradni, és előzetesen megbeszéltük a 

Polgármesterekkel, hogy határozott időre egy aljegyzőt vennénk fel, ha a testületek is 

elfogadják szeptember vége-október elejétől. Elkészítettem a pályázati felhívást. A 

kozigallas.gov.hu megjelenési időponttól függ a pontos beadási határidő. Ez pár napos 

csúszást jelenthet.  

 

Papp János polgármester: Gratulálunk. Megkapták képviselőtársaim a pályázati felhívást, 

javaslom hogy hirdessük meg az álláshelyet. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2017. (VII.20.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfa Közös 

Önkormányzati Hivatal aljegyzői állására pályázatot ír ki a mellékelt felhívás alapján. A 

képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Babina Bernadett jegyző 
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Papp János polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a zsitfai temető felújítási 

munkálatai elkészültek, jövő héten nekiállnak a feregyházi temető felújításának is. A 

feregyházi Kultúrháznál kicseréltük a lambériát, dobogót készítettünk a lépcső elé.A 

feregyházi temetőben kicseréltük a vízaknát. 

Majai István képviselő: Meg szeretném kérdezni, hogy hova tűntek a bolt elől a szelektív 

kukák? 

Papp János polgármester: Elszállíttattuk őket a szemétszállító céggel. Alig akarták elvinni, 

mert azokba a kukákba minden bele volt szórva a döglött macskától kezdve mindenfajta 

szemétig. Megegyeztem a céggel, hogy nem is hozzák vissza, nincs értelme, most már a 

házaknál lehetőség van a szelektív szemétgyűjtésre. 

Majai István képviselő: Szeretném kérni az Önkormányzatot, hogy a zsitfai hegykapu 

legyen kipucolva, mert a kanyar így nem belátható és balesetveszélyes. 

Papp János polgármester: Természetesen, kipucoltatom. Tájékoztatom képviselő társaimat, 

hogy az előző testületi ülés óta letelepedési támogatási kérelem érkezett, az zárt ülés anyaga 

lesz. 

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 


