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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. 

augusztus 25-én megtartott nyílt üléséről. 

 

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

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Nagy László Ottó polgármester, Papp János alpolgármester, Gombai 

Tibor, Lutor Károly képviselők  

 

Meghívott: Kovács Róbert Elemér – kommunális dolgozó álláshely pályázója 

 

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. Kommunális dolgozói pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kovács Róbert Elemér 

 

      2.  Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Nagy László Ottó polgármester 

                       Papp János alpolgármester 

      3.  Választási bizottság megválasztása 
      Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

4. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a 

szociális és kegyeleti támogatásairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Közszolgálati szabályzat megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 

 
5. Közterületek elnevezéséről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett aljegyző 
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6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos tájékoztató 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
 

 

 

 

66/2014. (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2014. augusztus 25-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 
 

      1. Kommunális dolgozói pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kovács Róbert Elemér 

 

      2.  Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

      Előterjesztő: Nagy László Ottó polgármester 

                       Papp János alpolgármester 

      3.  Választási bizottság megválasztása 

            Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

4. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális 

és kegyeleti támogatásairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása  

Közszolgálati szabályzat megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

5. Közterületek elnevezéséről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos tájékoztató 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 
 

 

 

1. Kommunális dolgozói pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

Meghívott: Kovács Róbert Elemér 
 

Papp János alpolgármester: A múltkori testületi ülésen úgy döntött a testület, hogy legyen 

felvéve egy személy, aki be tud segíteni az ebédhordásban, fűkaszálásban, egyéb karbantartói 

munkálatokban. A pályázati kiírásunkra csak 1 pályázat érkezett, mely mindenben megfelel a 

pályázati feltételeknek. 
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Nagy László Ottó polgármester: Annyi lenne a kiegészítő javaslatom, hogy határozott időre, 

1 évre legyen felvéve anyagi helyzetünkre tekintettel. Ha minden rendben megy, akkor 

természetesen 1 év után meghosszabbítanánk. 

 
Gombai Tibor képviselő: Szerintem jobb lenne a határozatlan időtartam. 

 

Nagy László Ottó polgármester: Szerintem jobb a határozott idő, és ha a Kovács Róbertnek 

kedvezőbb állásajánlat érkezik, könnyebben tud váltani. Mi sajnos csak minimálbért tudjuk megadni, 

mivel ehhez az álláshoz szakma nem szükséges. Róbert elvállalja először 1 év határozott időre a 

pályázati kiírásban szereplő feltételekkel. 

 

Kovács Róbert Elemér meghívott: Más állás egyelőre nincs kilátásban, én ezt elfogadom és 

köszönöm a bizalmat. 

 

 

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 

67/2014 (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kommunális dolgozói 

pályázatok elbírálása c. napirendet, megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kommunális dolgozói munkakörbe 

felveszi Kovács Róbert Elemér Somogyzsitfa, Május 1 u. 46. szám alatti lakost határozott 

időre 2014. szeptember 1-től 2015. szeptember 1-ig a pályázatban írt fizetési feltételekkel. 

Felkéri az aljegyző asszonyt a megbízási szerződés elkészítésére. 

 

Felelős:  Papp János alpolgármester  

              dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

  
 

2. Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Nagy László Ottó polgármester 

                       Papp János alpolgármester 

 

Nagy László Ottó polgármester: Javaslom a tavalyi év gyakorlatához hasonlóan a 

füzetcsomag kifizetését az iskola felé, a tankönyv utólagos kifizetését csekkvégek bemutatása 

alapján, illetve egyszeri 15.000, illetve 18.000 Ft-os támogatást a közép-és felsőfokú 

intézményekben tanulóknak, kivéve az évismétlő tanulókat.  

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:4 fő. 

 

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

határozatot hozta 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

68/2014 (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanévkezdési támogatások 

c. napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a somogyzsitfai állandó lakosú 

általános iskolában tanuló gyermekek részére tanévkezdési támogatásként az iskola által 

kiküldött csekkeket – melyen a tankönyvcsomagok ára szerepel – utólagosan megtéríti a 

szülők részére. A füzetcsomagok árát az önkormányzat az iskola felé megtéríti. 

 

 

A középiskolában tanulmányokat folytatók részére 15.000,- Ft és a nappali rendszerű 

felsőfokú tanintézményben tanulmányokat folytatók részére 18.000,- Ft tanévkezdési 

támogatást nyújt, kivéve az évismétlő tanulókat. A tanköteles kort betöltött tanulók részére a 

támogatás kifizetésére a tanintézmény által szeptember hónapban kiállított iskolalátogatási 

igazolás alapján kerülhet sor. 

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy  a tanévkezdési támogatás kifizetésével  

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.   

 

 

Felelős:     Papp János alpolgármester   

Határidő:   értelem szerint 

 

 

3.  Választási bizottság megválasztása 
      Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

Papp János alpolgármester: Megkapták az előterjesztést. Ha kérdés, észrevétel van, tegyék 

fel az aljegyzőnek. 

Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

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 

69/2014 (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 

Választási Bizottság, szavazatszámláló bizottságok és a nemzetiségi szavazókör 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg: 

 

- Koma János 
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- Kovács Róbert 

- Komlódi Norbert 

 

2.) A Képviselő-testület a Somogyzsitfa 001 szavazókör Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

- Térdig Ernőné 

- Kovács Elemérné 

- Lantos Ágnes 

 

Póttagok: 

- Kovácsné Hosszú Gizella 

- Németh Barbara 

 

3.) A Képviselő-testület a Somogyzsitfa 002 szavazókör Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

- Vida Lászlóné 

- Gécseg Gyuláné 

- Gécseg Bernadett 

 

Póttagok: 

- Virág Violetta 

- Szabó Zsuzsanna 

 

 

4.) A Képviselő-testület a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

az alábbi személyeket választja meg: 

 

- Bogdán Péter 

- Bogdán Sándor 

- Orsós Tibor 

- Bogdán Ilona 

- Béresné Bogdán Ágnes 

 

Póttagok: 

 

- Orsós György 

- Bogdán Lajos 

 

5.) A megválasztott bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra 

létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

 

6.) A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a megválasztott tagok és 

póttagok eskütételről gondoskodjon. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 

 



 6 

4. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a 

szociális és kegyeleti támogatásairól szóló önkormányzati rendelet 

megtárgyalása  

Közszolgálati szabályzat megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

Papp János alpolgármester: Megkapták az előterjesztést. Ha kérdés, észrevétel van, tegyék 

fel az aljegyzőnek. 

Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

A jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2014. (VIII.26.) 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) 

 

 

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 

70/2014 (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közszolgálati szabályzat 

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

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzatát elfogadja.  

 

Felelős: Dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 
5. Közterületek elnevezéséről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

 

Papp János alpolgármester: Megkapták az előterjesztést. Ha kérdés, észrevétel van, tegyék 

fel az aljegyzőnek. 

Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

A jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta.  
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Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

15/2014. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám megállapítás részletes szabályairól 

 

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

 

 

6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos tájékoztató 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János alpolgármester 

 

Papp János alpolgármester: Megkapták az előterjesztést. 

 Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 
 

 

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 

71/2014 (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos tájékoztató megtárgyalása c. napirendet, 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.Somogyzsitfa község képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a hulladék törvény 

előírásainak megfelelve önkormányzati szemétszállítási díjfizetésről áttérjenek lakossági 

díjfizetésre. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a lakossági adatbegyűjtést, háztartások számának, lakók 

számának összeírását, az ahhoz szükséges intézkedéseket tegye meg, egyeztessen a 

hulladékszállító céggel. 

3. Az összegyűjtött adatok alapján a rendeletet és a szerződést is ehhez igazítsa, szüntesse 

meg a jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János alpolgármester 
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7.1 Játszóteres pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 

 

Nagy László Ottó polgármester: Sajnos nagyon rossz hírt kell közölnöm önökkel. 2011-2012-ben 

pályázati úton elkészítettük Somogyzsitfa községben a játszóteret kb. 6 m Ft-ért, melyet pályázati úton 

nyertünk. Tegnap kaptuk a levelet az MVH-tól, hogy vissza kell fizetni az összes pályázaton nyert 

összeget és kamatokat, mivel az a cég, mely játszóteret készítette, csalást követett el. Nagyon 

igazságtalan ez a határozat, mivel mi abból a pénzből semmit nem láttunk. Ez a cég keresett meg 

bennünket, ő adta a legkedvezőbb ajánlatot, azért őket választotta a testület. Mindenképpen 

megfellebbezzük ezt a döntést, mivel nem tartjuk jogosnak. 

 

 

7.2 Sólyom&Sólyom Kft. elleni behajtás ügye 

 

 

Nagy László Ottó polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy az alpolgármester úrral közösen 

megindítottuk az eljárást a Sólyom&Sólyom Kft. ellen, mivel kb. 500 e Ft tartozása van az 

önkormányzat felé, és hiába küldjük a felszólítást, nem fizet be semmit. Megkerestük Horváth László 

ügyvéd urat, ő fog eljárni ebben az ügyben, remélem sikerül behajtani a tartozást. 

 

 

          7.3 A DRV Zrt. által megküldött 15 éves távra szóló gördülő fejlesztési terv 

megtárgyalása 

 

Papp János alpolgármester: A DRV Zrt. megküldte a 15 éves időtávra szóló gördülő 

fejlesztési tervet, melyet a  Viziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint köteles elkészíteni 

és beküldeni szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 

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 

72/2014 (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § 

rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra szóló 

Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a település viziközművét üzemeltető DRV Zrt-t (8600 

Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 

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 
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73/2014 (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyszsitfa Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § 

rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó DRV Zrt. által elkészített 

15. éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 

 

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 

74/2014 (VIII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § 

rendelkezései alapján az ellátásért felelős által jóváhagyott 15. éves időtartamra szóló Gördülő 

Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő 

megküldésére a település viziközművét üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 

bízza meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Papp János alpolgármester 

 

 

7.4 Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal – 4 ablak cseréjének 

megtárgyalása 

 

 
Papp János alpolgármester: A nagyterem megépítése során merült fel, hogy a hivatal épületén az 

ablakokat egyformára ki kellene cserélni, mivel különbözőek, ráadásul 4 iroda ablaka nagyon rossz 

állapotban van, a szél befúj az irodákba, rendkívül hűvös van. Javaslom, ha belefér a költségvetésbe, 

cseréljük ki ezeket az ablakokat, hosszú távon ezzel spórolunk, hiszen a fűtés, illetve a meleg ezekből 

az irodákból kimegy a rossz ablakokon át. Kérünk árajánlatokat a 4 ablakra, ha hozzájárulnak. 

 

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 

75/2014 (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal – 4 ablak cseréjének megtárgyalása c. napirendet, megtárgyalta, 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogyzsitfa község képviselő-testülete jóváhagyja a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati 

Hivatal épületén 4 ablak cseréjét. Megbízza az alpolgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével, árajánlatok kérésével. 

 

Felelős: Papp János alpolgármester  

Határidő: értelem szerint 
 

  

Papp János alpolgármester: További napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett  

         alpolgármester                  aljegyző 


