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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. június 

7-én megtartott nyílt üléséről és közmeghallgatásáról. 

 

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 

 

Meghívottak:            Orsós Zsuzsa, Papp László, Magyar Norbert, Majai István pályázók 

 

19 érdeklődő helyi lakos 

 

Papp János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, a falugondnoki álláshelyre 

pályázókat, valamint az érdeklődő helyi lakosokat. 

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. A falugondnoki álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívottak: Orsós Zsuzsa, Papp László, Magyar Norbert, Majai István pályázók 

 

2. A falugondnoki szolgálat működési engedély kérelme beadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

3. A falugondnoki szolgálat szakmai programjának megtárgyalása 
Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

4. A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 
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53/2017. (VI.7.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. június 7-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

 

1. A falugondnoki álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívottak: Orsós Zsuzsa, Papp László, Magyar Norbert, Majai István pályázók 

 

2. A falugondnoki szolgálat működési engedély kérelme beadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

3. A falugondnoki szolgálat szakmai programjának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

4. A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A falugondnoki álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívottak: Orsós Zsuzsa, Papp László, Magyar Norbert, Majai István pályázók 

 

Papp János polgármester: Tájékoztatom a jelenlévő lakossági érdeklődőket, hogy 

Somogyzsitfa Község Képviselő-testülete 2017. április 24-ei nyílt testületi ülésén 

kinyilvánította azon szándékát, hogy falugondnoki szolgálatot hoz létre és ennek érdekében 

falugondnoki munkakör betöltésére pályázatot ír ki, felhatalmazta a polgármestert az ehhez 

kapcsolódó intézkedések megtételére. Döntött arról is, hogy a falugondnokot - figyelembe 

véve azt, hogy az állás bizalmi állás - közmeghallgatás formájában titkos szavazással kívánja 

megválasztani. Ezen annyiban kívánok módosítani, hogy a pályázók beleegyezésével nyílt 

szavazással egyenként szavaznak a testületi tagok a falugondnok személyéről. 
Megkapták a pályázatokat képviselő-társaim. 4 pályázat érkezett: Orsós Zsuzsa, Papp László, Magyar 

Norbert és Majai István személyében. A Jegyzőnőnek átadom a szót a pályázatok helyes elbírálásával 

kapcsolatban. 

dr. Babina Bernadett jegyző: A pályázati anyagokat átvizsgáltuk, megállapítottuk, hogy megfelelnek 

a pályázati kiírásnak és a törvényi feltételeknek. Mind a 4 fő pályázata érvényes volt. Az érvényes 

pályázatot benyújtók meghívásra kerültek a közmeghallgató ülésre. Minden érvényes 

pályázatot benyújtó írásban hozzájárult pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához, 

mely hozzájáruló nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Tájékoztatom továbbá tisztelt jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdése szerint: A képviselő-testület döntéshozatalából 

kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 

önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 

önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő 
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javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség 

szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. Az új Ptk. értelmező rendelkezései szerint: közeli 

hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 2 pályázó esetében 

beszélhetünk a kizárásról: Papp László pályázó közeli hozzátartozója egyeneságbeli rokonai: 

Papp János polgármester és Papp László János képviselő. Majai István pályázó esetén Majai 

István képviselő is egyben. A kizárás kérdéséről – mivel egyenként szavaz a képviselő-

testület – Papp László és Majai István pályázatának elbírálásánál kell dönteni. 

 

Papp János polgármester: Kérem a pályázókat, hogy egyenként mutatkozzanak be a testület 

és a jelenlévő lakossági érdeklődők részére. A pályázókat pályázatuk beérkezésének 

sorrendjében kérem, ezért elsőként Orsós Zsuzsa pályázót. 

 

Orsós Zsuzsa pályázó: Megkapták az önéletrajzomat, mást hozzá tenni nem tudok. Szeretek 

itt lakni, és szívesen elvállalnám a falugondnoki teendőket. Jegyzőnő tájékoztatott, hogy 

főként a betegek szállítását, gyógyszerek kiváltását jelenti, illetve a szociálisan rászorulóknak, 

gyermekeknek az ételek kiszállítását. 

Papp János polgármester: Miért szeretné ezt az állást? 

Orsós Zsuzsa pályázó: Jelenleg semmilyen ellátásban nem részesülök, és ez a munka 

helyben van, szerintem el tudnám látni. 

Papp János polgármester: Azért annál szerteágazóbb a munka, mint amit felsorolt, minden 

reggel a közmunkásokat is el kellene igazítani, feladatokat kiosztani, felügyelni. Emellett 

sokszor kell menni betegekkel, papírokkal Marcaliba, Kaposvárra, Siófokra, Pestre. Meg 

tudná oldani a család mellett? 

Orsós Zsuzsa pályázó: Hát igen, nehéz lenne.  

Papp János polgármester: Köszönjük. Másodikként Papp László pályázót kérem fel. 

Papp László pályázó: Önéletrajzomat beadtam. El szeretném mondani, hogy szeretem az 

idős embereket, nem félek a munkától sem. Akár hétvégén is tudok dolgozni, nem probléma a 

túlóra sem. Van gyakorlatom, így nem okoz gondot, ha távolra kell menni. Nem iszom. 

Szeretnék itt a faluban maradni, családot alapítani, nem szeretnék elköltözni. 

Papp János polgármester: Köszönjük. Harmadikként Magyar Norbert pályázót kérem fel. 

Magyar Norbert pályázó: Önéletrajzomat már látták. Jelenleg a Lignex Kft-nél dolgozom. 

Megértem magam az idősekkel. Őszintén megmondom, ilyet még nem csináltam, de nem 

félek a munkától. 

Papp János polgármester: Elmondom, hogy nekem rosszul esett, hogy nem nekem hozta be 

a pályázatot a Majai Istvánnal együtt, holott a pályázati kiírásban a Polgármester szerepelt, 

így megkerültek engem. Ez a munkakör megbízhatóságot, felelősségtudatot kér, az úgy érzi, 

megvan Önben? Szerintem nincs, ha kell, kifejtem a későbbiekben, hogy miért. Nem 

támogatom. 
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 Köszönjük. Negyedikként Majai István pályázót kérem fel. 

 Majai István pályázó: Az előzőekben hallottak alapján átgondoltam, úgy látom, senki nem 

felel meg, így visszavonom a pályázatomat. 

Papp János polgármester: Szerintem jó döntést hozott, akkor nem kell kifejtenem, hogy 

miért. Nem vagyok részrehajló, de sem a Majai Istvánt, sem a Magyar Norbertet nem 

támogatom.  

 

Egy helyi lakos: Megkérdezem a Majai Istvántól, hogy miért vonta vissza a pályázatát? 

 

Majai István pályázó: Személyes okok miatt, nem szeretném kommentálni. 

 

Papp János polgármester: Köszönjük. Kérem a testület tagjait, hogy döntsenek egyenként 

határozattal a pályázók személyéről. Tájékoztatom a jelenlévőket: ha nincs meg a képviselők 

több, mint a felének az igen szavazata, akkor a képviselő-testület a javaslatot elutasította, 

elutasító döntés születik. 

 

 

a.) Orsós Zsuzsa pályázó pályázatáról döntés: 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását.  

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatát: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

54/2017.(VI.7.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orsós Zsuzsa 8734 

Somogyzsitfa Petőfi u. 22.sz. alatti lakos falugondnoki álláshelyre beérkezett pályázatában 

foglaltakat megismerte, megtárgyalta. Megállapítja, hogy fent nevezett érvényes pályázatot 

nyújtott be. A képviselő-testület a pályázatot NEM támogatja, elutasítja. A meghirdetett 

falugondnoki álláshelyet nem a pályázó tölti be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Papp János polgármester 

 
 

b.) Papp László pályázó pályázatáról döntés: 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását.  

Papp László János képviselő: Bejelentem, hogy a döntés közeli hozzátartozómat érinti, 

kérem, hogy a testület döntsön a szavazásból kizárás kérdésében. 

Papp János polgármester: Bejelentem, hogy a döntés közeli hozzátartozómat érinti, kérem, 

hogy a testület döntsön a szavazásból kizárás kérdésében. 
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Árvai Zoltán alpolgármester: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott 

képviselők több mint a felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy 

Papp László János képviselőt és Papp János polgármestert Papp László pályázó pályázatáról 

való döntéséből ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

Ellenvélemény? Tartózkodás? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület Papp László János képviselőt és Papp János 

polgármestert Papp László pályázó pályázatáról való döntéséből 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodással nem zárja ki. 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatát: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

55/2017.(VI.7.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Papp László 

8734 Somogyzsitfa, Kossuth u. 7. sz. alatti lakos falugondnoki álláshelyre beérkezett 

pályázatában foglaltakat megismerte, megtárgyalta. Megállapítja, hogy fent nevezett érvényes 

pályázatot nyújtott be. A képviselő-testület a pályázatot NEM támogatja, elutasítja. A 

meghirdetett falugondnoki álláshelyet nem a pályázó tölti be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Papp János polgármester 

 

c.) Magyar Norbert pályázó pályázatáról döntés: 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatát: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

56/2017.(VI.7.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Norbert 8734 

Somogyzsitfa Ady u. 40. sz. alatti lakos, a képviselő-testület által meghirdetett falugondnoki 

álláshelyre érvényes pályázatot nyújtott be.  A képviselő-testület pályázót 2017.év július hó 1. 

napjával Somogyzsitfa községben falugondnoki munkakörbe, közalkalmazotti foglalkoztatás 

keretében kinevezi. A falugondnok foglalkoztatására és illetményére az 1992.évi XXXIII. tv.-

ben foglaltak az irányadóak. 

 

Határidő: 2017. július 1. 

Felelős: Papp János polgármester 
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d.) Majai István pályázó pályázatáról döntés: 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A jelölt itt a testületi ülésen visszavonta a pályázatát. 

Fenntartja továbbra is? 

Majai István képviselő (pályázó): Igen, továbbra is fenntartom, hogy visszavontam a 

pályázatomat, nem kívánok indulni a falugondnoki álláshelyért. 

Papp János polgármester: Rendben, a testület tudomásul veszi a pályázat visszavonását. 

Ellenvélemény? Tartózkodás? 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatát: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

57/2017.(VI.7.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majai István 8734 

Somogyzsitfa Petőfi u. 15. sz. alatti lakos falugondnoki álláshelyre beérkezett pályázatának 

visszavonását tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Papp János polgármester 

 

Egy helyi lakos: Becsülöm a Magyar Norbertben, hogy elismerte, hogy nem volt még ilyen 

munkakörben, de őszintén szeretné csinálni. Az időseket segíteni és szeretni kell. 

 

Papp János polgármester: Ezzel kapcsolatban szeretnék arra visszatérni, hogy miért nem 

támogatom, hogy a Magyar Norbert falugondnok legyen. Fel szeretném kérni, hogy mondja 

el, miért küldték el az előző munkahelyéről, Nagyszakácsiból!? Utalva itt a megbízhatóságra! 

 

Magyar Norbert pályázó: Igen, megbízhatónak tartom magam… 

 

Papp János polgármester: Jó, ha nem mondja, akkor én mondom. Leinformáltam a 

Norbertet. Az előző munkáltatója tájékoztatott, hogy kamerákkal figyelték, mivel a pékségből 

kenyeret, kiflit stb. eltulajdonított, félmillió kárt okozva ezzel a pékségnek. Nem szerepel a 

priuszában, mivel a kárt utólag kifizette a cégnek. Én ilyen embert nem tudok támogatni egy 

ilyen felelősségteljes állásra. 

 

Magyar Norbert pályázó: Ha ilyen véleménnyel volt rólam az előző munkáltatóm, akkor 

hogyan dolgozhattam ott 10 évet? Én is mehettem volna az alaptalan vádaskodás miatt a 

Bíróságra. Köszönöm, de ezek után nem fogadom el a falugondnoki állást!!! Ezek után nem 

tudok a Polgármester úrban megbízni! El is megyek, köszönöm!!! 

 

Papp János polgármester: Akkor javaslom, hogy vegye tudomásul a testület a visszalépés 

elfogadását. 
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Ellenvélemény? Tartózkodás? 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, meghozta az alábbi határozatát: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

58/2017.(VI.7.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Norbert 8734 

Somogyzsitfa Ady u. 40. sz. alatti lakos falugondnoki álláshelyre beérkezett pályázatának 

visszavonását tudomásul veszi és egyben visszavonja az 56/2017. (VI.7.) sz. határozatát 

Magyar Norbert falugondnokként történő kinevezéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Papp János polgármester 

 

 

Lutor Károly képviselő: Nem akarom a Polgármester urat megsérteni, de egy családi 

vállalkozást akar az Önkormányzaton??? Vádolja az embereket, ami nem a testülethez 

méltó!!! 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Sajnos én is úgy látom, hogy a személyes ellentétek 

felülkerekedtek. Így nem lehet dolgozni, a választók bizalmával személyes érdekek miatt nem 

lehet visszaélni. Ha ezen nem tudunk felülkerekedni, akkor fel kell oszlatni a testületet! 

 

Papp János polgármester: Azt kell eldönteni, hogy megismételjük-e a falugondnoki 

pályázatot. Úgy jöjjön bárki jelentkezni, ha feddhetetlen! Kiírjuk-e újból a pályázatot? Ha 

kiírjuk, csak január 1-től tudjuk csak beindítani a szolgálatot a központi támogatásra 

tekintettel. Addig javaslom elhalasztani a mai testületi ülésre írt további napirendi pontokat is. 

 

Ellenvélemény? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

59/2017.(VI.7.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát 

továbbra is, hogy falugondnoki szolgálatot hoz létre és ennek érdekében ismételten 

falugondnoki munkakör betöltésére pályázatot ír ki, felhatalmazza a polgármestert az ehhez 

kapcsolódó intézkedések megtételére. 

A falugondnokot - figyelembe véve azt, hogy az állás bizalmi állás – közmeghallgatásos 

testületi ülés formájában kívánja megválasztani. 

Az állami támogatásra tekintettel az újabb falugondnoki kiírásra 2017. szeptemberében kerül 

sor, a falugondnok megválasztására a 2017. októberi testületi ülésen kerül sor, a falugondnoki 
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szolgálat pedig 2018. január 1-től működne a szükséges hatósági engedélyek beszerzését 

követően. 

Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. októberi Képviselő-testületi ülésre a 

falugondnoki szakmai programot, illetve a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó 

rendelettervezetet terjessze elő. 

 

Felelős: Papp János polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

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 


