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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 2014. 

március 12-én megtartott soron következő üléséről. 

 

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

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Papp János alpolgármester, Gombai Tibor, Lutor Károly, Komlódi 

József Árpádné képviselők  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett aljegyző  

    

Papp János alpolgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, 

a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 4 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta.  

Megkérdezte, hogy a képviselők részéről a meghívóban szereplő napirendeken felül van-e 

egyéb javaslat. Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a napirendet:  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1.            A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megtárgyalása, jóváhagyása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása 

                    Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

3. Háromvirág Nyugdíjas Egyesület pályázatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

      4.  Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület pályázatának megtárgyalása 

             Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

5. Méltányossági ápolási díj rendelet-kiegészítés megtárgyalása  

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

6. Egyebek  
Előterjesztő: Papp János polgármester 
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21/2014. (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2014. március 12-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 
 

1. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megtárgyalása, jóváhagyása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása 

                    Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

3. Háromvirág Nyugdíjas Egyesület pályázatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

   4.  Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület pályázatának megtárgyalása 

             Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

         5. Méltányossági ápolási díj rendelet-kiegészítés megtárgyalása  

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

6. Egyebek  
Előterjesztő: Papp János polgármester 

 
 

1. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megtárgyalása, jóváhagyása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

Papp János alpolgármester: elmondta, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 

névsora módosul a 4 évvel ezelőtti névsorhoz viszonyítva, ezért kéri a névsor jóváhagyását. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

22/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló 

Bizottságok tagjainak megtárgyalása, jóváhagyása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete jóváhagyja a 

szavazatszámláló bizottságok névsorát, azaz: Somogyzsitfa 1. SZSZB: Térdig Ernőné elnök, 

Kovács Elemérné elnökhelyettes, Lantos Ágnes tag, Kovácsné Hosszú Gizella tag, Térdig 

Gabriella tag, Somogyzsitfa 2. SZSZB: Vida Lászlóné elnök, Gécseg Gyuláné elnökhelyetes, 

Gécseg Bernadett tag, Papp László tag, Pintér Róbert tag. Póttag: Németh Barbara. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

 

2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 

1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása 

                    Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

A jelen lévő képviselők száma:4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta.  

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

8/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete 
 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 

1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

3. Háromvirág Nyugdíjas Egyesület pályázatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott:Bognár Ferencné Háromvirág Nyugdíjas Egyesület  elnöke 

 

Papp János alpolgármester: Megkapták a pályázati anyagot. Ha kérdés, észrevétel van, fel 

lehet tenni Bognár Ferencnének, a nyugdíjas egyesület elnökének. 

 

Gombai Tibor képviselő: Tavaly 50.000 Ft-ot kértek, idén a pályázat szerint 60.000 Ft-ot. 

Mire szeretnék felhasználni? 

 

Bognár Ferencné meghívott: Minden évben meg van tartva ez a találkozó szeptemberben, 

2008 óta működik ez. Ez a kapcsolatok fenntartása miatt. Jön 3-4 nyugdíjas klub, a 

képviselőket és más falubelieket is hívunk. Kb. 80-90 ember szokott lenni, az összköltség 

90.000 Ft, ebből mi 30.000 Ft-ot tudunk vállalni. Megköszönnénk a segítségüket. 

 

Papp János alpolgármester: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.  

 

A jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

23/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háromvirág Nyugdíjas 

Egyesület pályázatának megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

pályázatban kért 60.000 Ft-tal támogatja a Háromvirág Nyugdíjas Egyesületet a rendeletben 
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előírt feltételekkel. A további szükséges intézkedések megtételével megbízza az 

alpolgármestert. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4.  Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület pályázatának megtárgyalása 

             Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

            Meghívott:  Kovács Attila a Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület elnöke 

 

Papp János alpolgármester: Megkapták a pályázati anyagot. Ha kérdés, észrevétel van, fel 

lehet tenni Kovács Attilának, a Polgárőr Egyesület elnökének. Ha nincs kérdés, hozzászólás 

javaslom szavazzunk.  

 

A jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

24/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfai Polgárőr 

Egyesület pályázatának megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

pályázatban kért 100.000 Ft-tal támogatja a Somogyzsitfai Polgárőr Egyesületet a rendeletben 

előírt feltételekkel. A további szükséges intézkedések megtételével megbízza az 

alpolgármestert. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5. Méltányossági ápolási díj rendelet-kiegészítés megtárgyalása  

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta írásban az előterjesztést. Ha 

van kérdésük, észrevételük, tegyék fel az aljegyzőnek.  

 

A jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta.  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályzásáról szóló 15/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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6. Egyebek  
Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

6.1. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmének 

megtárgyalása  

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

 

Papp János alpolgármester: elmondta, hogy idén is megkapták a katasztrófavédelem 

támogatási kérelmét, javasolja a támogatást, 30.000 Ft-ot. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

25/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmének megtárgyalása c. napirendet 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy 

30.000 forinttal támogatja. A további szükséges intézkedések megtételével megbízza a 

polgármestert, felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

6.2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János alpolgármester: Megkaptátok a Kormányhivatal törvényességi 

felhívását már a februári testületi ülésen, miszerint feladat-ellátási kötelezettségünknek 

nem tettünk eleget, mivel nem volt szennyvízzel kapcsolatos rendeletünk. Egyetértek a 

törvényességi felhívásban foglaltakkal, ezért került sor rendelet megalkotására is. 

Javaslom elfogadásra 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

26/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló rendelettel 

kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló rendelettel kapcsolatos 

törvényességi felhívást megtárgyalta és egyetért a törvényességi felhívásban foglaltakkal. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6.3. A Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS tagságának megerősítése 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Mindenképpen javaslom, hogy nyilatkozattal erősítsük meg a 

Vidékünk a Jövőnk Szövetségben Somogyzsitfa tagságát.  
 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

27/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Vidékünk a Jövőnk 

Szövetség LEADER HACS tagságának megerősítése c. napirendet megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megerősíti az együttműködési 

szándékát és deklarálja a részvételét a 2014-2020 közötti program időszak vidékfejlesztési 

feladatainak ellátásában a Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS címmel rendelkező 

egyesületben, annak illetékességi területén.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 

6.4. DRV részvény vásárlás megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János alpolgármester: Megkapták mellékelten az előterjesztést. Én 10.000 Ft értékben 

javaslom a DRV részvény megvásárlását. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

28/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete DRV részvény vásárlás 

megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egy darab 10.000 Ft névértékű DRV 

Zrt. részvényt kíván vásárolni a névértékkel megegyező összegben, mellyel az önkormányzat 

a DRV Zrt-ben tulajdont szerez. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

részvény-átruházási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány segítségkérésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János alpolgármester: elmondta, hogy idén kaptak a mentőszolgálattól támogatási 

kérelmet, javasolja a támogatást, 20.000 Ft-ot. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

29/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány segítségkérésének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy 20.000 forinttal támogatja. A további 

szükséges intézkedések megtételével megbízza a polgármestert. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

6.6. Szőcsényi kocsmával kapcsolatos panasz megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Megkapták a lakossági panaszlevelet. Valóban igaz, hogy már 

reggel 6 órától ott isznak, dohányoznak. Ami még nagyobb probléma, hogy kocsikkal 

odaállnak a járdára, illetve a kereszteződésbe, ami balesetveszélyes is. Javaslom, hogy írjunk 

levelet a rendőrségnek, hogy fokozottabb ellenőrzést tartsanak a kocsma környékén, illetve a 

kocsmáros hölgynek egy felszólítást, miszerint tartsa be a nyitvatartási időt, illetve figyeljen 

oda, hogy a bolttól 5 méterre lehet csak dohányozni, illetve hogy ne igyanak szeszesitalt a 

vendégei a kocsma előtt közterületen. 
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Gombai Tibor képviselő: Egyetértek a javaslattal. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

30/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szőcsényi kocsmával 

kapcsolatos panasz megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az 

aljegyzőt a Marcali Rendőrkapitányságnak a parkolással kapcsolatban segítségkérő levél és a 

Szőcsényi kocsma tulajdonosának a nyitva tartással és dohányzással kapcsolatban felszólító 

levél megírására.  

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6.7. Somogyzsitfa településrendezési eszközök – teljes eljárás keretében történő 

egyeztetésének – véleményezési anyagával kapcsolatos véleményekről és 

észrevételekről megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Megkaptátok az előterjesztést. Előzetes egyeztetés alapján 

javaslom elfogadásra. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

31/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Somogyzsitfa 

településrendezési eszközök – teljes eljárás keretében történő egyeztetésének – 
véleményezési anyagával kapcsolatos véleményekről és észrevételekről megtárgyalása c. 

napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1) A Képviselő testület tudomásul veszi, hogy a teljes eljárás keretében történő véleményezési 

szakaszban véleményt nem küldött: 

 - SM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kaposvár 

 - SM-i Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Kaposvár 
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2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a véleményezési anyaggal kapcsolatban 

észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, ahhoz hozzájárul, illetve érdemi észrevétel és 

kikötés nélkül egyetért: 

-a NYD Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Szombathely 

-a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs 

-a SMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Kaposvár 

-a SMKH Közlekedési Felügyelősége, Kaposvár 

-a SMKH Földhivatal, Kaposvár 

-a Pécsi Bányakapitányság, Pécs 

-a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Pécs 

 

 

3) A Képviselő-testület az érdemi észrevételekkel és egyéb véleményekkel kapcsolatban az 

alábbiak szerint dönt: 

 -a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 

Állami Főépítész levelében  

  -a lakóterület-fejlesztéssel kapcsolatban leírtakra figyelemmel a településszerkezeti 

terven a távlati fejlesztési lehetőséget biztosítva, a szabályozási terveken a 

belterületi határt módosítva és a külterület szabályozási terven a 0209 hrsz-ú 

ingatlanon a lakóterület és a szőkedencsi út melletti zöldterület helyett építési 

lehetőség nélküli korlátozott használatú általános mezőgazdasági területet 

szabályozva kerüljön az anyag véglegesítésre 

  -a tervmódosítással kapcsolatos formai észrevételt elfogadva – mely szerint 

szerencsés lenne a különleges mezőgazdasági és oktatási területek piktogrammal 

való megkülönböztetése – kerüljön a településszerkezeti terv véglegesítésre. 

  A levélben egyebekben leírtaknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata 

nincs. 

 -a Nemzeti Környezetügyi Intézet Nyugat-Dunántúli Kirendeltsége levelében leírt 

javaslatot elfogadva – mely szerint a dokumentáció kiegészítendő a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos információkkal – kerüljön a véleményezési anyag 

véglegesítésre.  

  A levélben egyebekben leírtaknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata 

nincs. 

 

 -a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság levelében leírtaknak a véleményezési anyag 

módosítását igénylő vonzata nincs. 

 

 -a Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal levelének  

  -1. pontjában leírt javaslatra – „..a védett kastély telkén szabályozott 10,5 m-es 

építménymagasság csak a kastély épületére vonatkozzon..” – válaszul jelzi, hogy 

a „K-O1” építési övezetben a kastély mellett több olyan meglévő épület is 

található, melyek miatt indokolt a 10,5 m-es építménymagasság. 

  -2 - 8. pontjában leírt pontosításokat elfogadva kerüljön az örökségvédelmi 

hatástanulmány és a véleményezési anyag véglegesítésre 

  -9. pontjában leírtaknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs. 

 

 -a Megyei Főépítész levelének 

  -„Helyi építési szabályzat” címszó alatt 

  -az 1. bekezdésben leírt javaslatot elfogadva a HÉSZ 24.§. (1) bekezdése 

egészüljön ki az alábbiakkal „A település igazgatási területén lévő utak mentén 

fasorok telepítendők. A településen növényzetet….”, és ennek megfelelően 

kerüljön a véleményezési anyag véglegesítésre. 
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  -a 2. bekezdésben leírt javaslatot elfogadva – mely szerint a jelentősebb közkertek 

kialakítása is kertépítészeti terv készítéséhez legyen kötve – kerüljenek 

véglegesítésre a belterület szabályozási tervek. 

  -„Szabályozási terv” címszó alatt leírtakkal kapcsolatban úgy foglal állást, hogy – 

mivel nem állnak rendelkezésre részletes nyomvonaltervek – a szabályozási 

terveken ne szerepeljenek a kerékpárutak. 

 

4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a véleményezési anyaggal kapcsolatban a 

partnerségi egyeztetés keretében észrevételt nem tettek. 

 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

6.8. Konténerek megvásárlása-részvények növekedése 

 

Papp János alpolgármester: Az előző testületi ülése megbeszéltük, hogy megvesszük a 

konténereket 90.000 Ft+ÁFA áron, illetve a temetői konténert. Mivel ennyit veszünk, ezért 

engedményt kaptunk, összesen bruttó 177.000 Ft a fenti konténerek végösszege. Az új 

hulladékszállító Kft. felajánlotta, hogy ezzel az összeggel növelhetjük a tulajdoni arányunkat 

a Kft.-ben. Javaslom ezt elfogadásra. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

32/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konténerek megvásárlása-

részvények növekedése c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Somogyzsitfán elhelyezett 

szelektív hulladékgyűjtő edényzet -2 db kék, 2 db sárga, 2 db zöld színű, műanyag anyagú, 

1100 literes- megvásárlásával egyetért. 

A képviselő-testület a szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket összesen 177.000 Ft bruttó 

értéken, tulajdonrészének növelésére apportálja  Marcali és Térsége Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-be.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 

6.8. 2014. április 16-ai kistérségi találkozó támogatásának megtárgyalása              

 

Papp János alpolgármester: 2014. április 16-án kistérségi találkozó lesz itt Somogyzsitfán. 

Ígéretet tettem a szervezőknek, hogy ásványvízzel és pogácsával – kb. 10.000 Ft – értékben 
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támogatjuk találkozót, mivel ez a községet is reklámozza, nem szeretném, ha leégnénk rossz 

szervezéssel. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

33/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 16-ai kistérségi 

találkozó támogatásának megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 10.000 

forintnak megfelelő értékben ásványvízzel és pogácsával támogatja a 2014. április 16-án 

Somogyzsitfán megrendezésre kerülő kistérségi találkozót. A további szükséges intézkedések 

megtételével megbízza a polgármestert. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
 

6.8. Somogyzsitfa-feregyházi temetővel kapcsolatos tájékoztatás 

 

Papp János alpolgármester: Tájékoztatlak benneteket, hogy a feregyházi temető rendbe lett 

téve a villanyoszlop vonaláig, azon belül már nem az önkormányzat tulajdona. Egyben 

javaslom, hogy kellene egy értesítést írni ki a temetőben, hogy akik új sírkövet készítettnek, 

ne dobálják ki a temető területére a régi sírköveket, hanem szállítsák el azokat. 

 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

34/2014 (III.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfa-feregyházi 

temetővel kapcsolatos tájékoztatás c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert és az 

aljegyzőt egy értesítés megírására, mely szerint a régi sírköveket ne dobálják szét a temető 

területén, hanem azokat kötelezően szállítsák el. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester 

dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 
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Papp János alpolgármester: További nyílt napirend hiányában zárt ülést rendelt el.  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett  

         alpolgármester                  aljegyző 


