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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. 

március 27-én megtartott nyílt üléséről. 

 

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

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Papp János polgármester, 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 4 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. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (Mesztegnyő Község 

Önkormányzata) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv 

szerint) 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
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4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5. Törvényességi felhívás egészségügyi alapellátási kötelezettség elmulasztása tárgyában 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

6. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Rinyaújlak Község Önkormányzata) 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

         

 

28/2017. (III.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. március 27-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (Mesztegnyő Község 

Önkormányzata) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

                                   

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5. Törvényességi felhívás egészségügyi alapellátási kötelezettség elmulasztása tárgyában 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

6. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Rinyaújlak Község Önkormányzata) 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Papp János polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (Mesztegnyő Község 

Önkormányzata) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

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

nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

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

határozatot hozta:  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

29/2017.(III.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János polgármester 

 

 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendeletet 

azért szükséges módosítani, mivel a rendeletben nem szerepeltek a közszolgáltatás díjtételei, 

csak a szerződés tartalmazta azokat.  

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

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017.(III.28.) önkormányzati rendelete 

a  n e m  közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel  

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 

3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
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3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv 

szerint) 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 

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

nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

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

határozatot hozta:  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

30/2017.(III.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 

melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János polgármester 

 

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

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

nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

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

határozatot hozta:  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

31/2017.(III.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp János polgármester 

 

5. Törvényességi felhívás egészségügyi alapellátási kötelezettség elmulasztása tárgyában 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Megkapták képviselő-társaim az előterjesztést. Tájékoztatásul 

elmondom, hogy a Bereczk Balázs, Marcali Város alpolgármestere tájékoztatott, hogy 2017. 

április 4-től lesz fogorvos a III. számú körzetben. A hozzá kapcsolódó papírokat, működési 

engedélyt meg fogja küldeni hamarosan. Természetesen a törvényességi felhívással 

egyetértek, javasolom elfogadni. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

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

határozatot hozta:  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

32/2017.(III.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási 

kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívást megtárgyalta és egyetért a 

törvényességi felhívásban foglaltakkal. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

              dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

6. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Rinyaújlak Község Önkormányzata) 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

6.1 Rinyaújlak Község Önkormányzata egyedi kérelmének megtárgyalása  

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést, várom a hozzászólásaikat. 

 

Majai István képviselő: Sajnálom ezt a bajba jutott embert, de nálunk is volt ilyen eset idén, 

nekünk se segített senki, csak mi támogattuk a bajba jutottat. Anyagilag sem vagyunk abban a 

helyzetben, hogy minden kérelmet támogassunk. 

 

A határozathozatalnál jelen levő 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 

33/2017.(III.27.) 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 Rinyaújlak Község Önkormányzata egyedi támogatási kérelmét 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem támogatja. A kérelmező értesítésével megbízza a 

Polgármestert. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

6.2 „Somogysámsoni Kistérségi Vízmű” működtetésének és képviseletének 

megtárgyalása 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést, javaslom elfogadásra, hiszen eddig 

is Somogysámson települést jelöltük ki a képviseletünkben eljáró ellátásért felelősnek. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

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

határozatot hozta:  

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

34/2017.(III.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös ellátási felelősséggel érintett 

víziközmű-rendszerek feletti képviseletről az alábbiak szerint határoz: 

 

1. Somogysámsoni kistérségi vízmű (Marcali Város Önkormányzata, Somogysámson 

Község Önkormányzata, Sávoly Község Önkormányzata, Csákány Község 

Önkormányzata, Somogyzsitfa Község Önkormányzata, Szőkedencs Község 

Önkormányzata azonos működési területen lévő) víziközműveinek üzemeltetése 

tekintetében képviseletükben eljáró ellátásért felelősnek Somogysámson Község 

Önkormányzatát jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közös ellátási felelősséggel érintett 

víziközmű-rendszer működtetéséről, és képviseletről szóló megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6.3 EFOP-1.5.3 pályázatról tájékoztató 

 

Papp János polgármester: Sajnos tájékoztattak Marcaliban, hogy kamerarendszerre nem 

adhatjuk be ezt a pályázatot. Amire be lehetett adni, fesztiválok támogatása, ifjúsági referens 
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felvétele. Ilyenre nem is szerettem volna, de nincs mit tenni. Akkor kértem a nyugdíjas 

rendezvényünk támogatására, illetve a Szakiskolánál alkalmazandó ifjúsági referensek 

fizetésére. Ez van, sajnos nem sikerült más célterületre beadni. 

 

 

6.4 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.  

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 


