Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8735 Csákány, Kossuth L. u. 1.
Email: zsitfa@level.datanet.hu
Tel/Fax: 85-310-323
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember
19-én megtartott soron következő nyílt üléséről.

Az ülés helye:
Május 1 u. 64.)

Önkormányzat hivatalos helyisége, Csákány (8734 Somogyzsitfa,

Jelen vannak:

Németh Endre polgármester, Fekete Béla, Békefi Attila, Katona János
képviselők

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Babina Bernadett jegyző
Németh Endre polgármester: Tisztelettel köszöntöm Csákány 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.
Németh Endre polgármester:
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és
annak sorrendjének elfogadását.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

NAPIREND
1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző
Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
2. Csákány Község Önkormányzata I. félévi
megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző
Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
3.

gazdálkodásáról

beszámoló

A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ I. félévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
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Előterjesztő: Németh Endre polgármester
Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
4. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi
komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására Csákány Község
vonatkozásában
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
5. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi
komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására a Somogyzsitfai Közös
Önkormányzati Hivatal vonatkozásában
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
6. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának
megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
7. A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.)
sz. rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
8. Szociális tűzifa pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
9. A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
10. 2017-2031. Gördülő Fejlesztési Terv DRV megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
11. Egyebek
Előterjesztő: Németh Endre polgármester

34/2016. (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2016. szeptember 19-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja
1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző
Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
2. Csákány Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző
Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
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A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
3.

4. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi komplex
ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására Csákány Község
vonatkozásában
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
5. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi komplex
ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati
Hivatal vonatkozásában
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
6. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának
megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
7. A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) sz.
rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
8. Szociális tűzifa pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
9. A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
10. 2017-2031. Gördülő Fejlesztési Terv DRV megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
11. Egyebek
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző
Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
dr. Babina Bernadett jegyző: Írásban kiküldésre került az előterjesztés. Annyi lenne a
hozzáfűznivalóm, hogy Kocsis Mária 2016. október 12-től nyugdíjba megy, jelenleg is a
felmentési idejét tölti, de a beszámolót még együtt készítették el az új kolléganővel, Varga
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Sándornéval, Évivel, akit egyúttal bemutatok a testületnek. Ha kérdésük van, már feltehetik az
új kolléganőnek.
Németh Endre polgármester: Mi is köszöntjük, és jó munkát kívánunk neki. Egyben
megköszönöm Kocsis Mária munkáját, aki kb. 40 évig dolgozott a közigazgatásban és nagyon
sokat segített nekünk. A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom
elfogadásra.

Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
35/2016 (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Somogyzsitfai
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi beszámolóját.
Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: értelem szerint
2. Csákány Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző
Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző: A beszámolóhoz csak annyi hozzáfűznivalóm van, hogy
a szociális célra kapott támogatásra figyeljen oda a testület, mert ha nem költi el, akkor vissza
kell fizetni.
Németh Endre polgármester: Rendben van. A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak
sincs, javaslom elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
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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Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
36/2016 (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Csákány Község
Önkormányzata 2016. évi I. félévi beszámolóját.
Felelős: Németh Endre polgármester
Határidő: értelem szerint
A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ I. félévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
3.

Németh Endre polgármester: A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom
elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
37/2016 (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Bernáth Aurél
Általános Művelődési Központ 2016. évi I. félévi beszámolóját.
Felelős: Németh Endre polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi
komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására Csákány Község
vonatkozásában
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
Németh Endre polgármester: Át is adom a szót a Jegyzőnőnek.
dr. Babina Bernadett jegyző: A Somogy Megyei Kormányhivatal komplex ellenőrzést
tartott 2016. júniusában az önkormányzatok és a Közös Hivatal vonatkozásában. A vizsgálat
eredményéről egy összefoglaló ellenőrzési feljegyzést kaptunk, mely alapján egy intézkedési
tervet kellett készíteni mind az önkormányzatra, mind a Hivatalra. Már erre a testületi ülésre
is hoztunk be olyan napirendet, mely az intézkedési terv alapján készült.
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Németh Endre polgármester: Javaslom elfogadásra az intézkedési tervet.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
38/2016 (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Csákány
Község Önkormányzatának a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi komplex
ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására elkészített Intézkedési Tervet.
Felelős: Németh Endre polgármester
dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: értelem szerint
5. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi
komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására a Somogyzsitfai Közös
Önkormányzati Hivatal vonatkozásában
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
Németh Endre polgármester: Javaslom elfogadásra a Hivatalra vonatkozó intézkedési tervet
is.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
39/2016 (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnak a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016.
évi komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására elkészített Intézkedési
Tervet.
Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: értelem szerint
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6. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának
megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: Ahogy az előterjesztésben is leírtam, minden évben szükséges
a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerint a temetői díjakat felülvizsgálni, ennek
teszünk most eleget az intézkedési tervnek megfelelően.
Németh Endre polgármester: Véleményem szerint egy ekkora kis településen kis temetőbe
felesleges díjakat megállapítani, a családnak így is nagy kiadás a temetés. Továbbra sem
javaslok díjakat megállapítani, tehát az „A” verziót javaslom.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
40/2016 (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló
8/2015. (VIII.3.) önkormányzati rendeletet a fizetendő díjak vonatkozásában felülvizsgálta,
azt hatályában, változatlan tartalommal fenntartja, kiegészítve azzal a rendeletet, hogy a
temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által sem
kell fizetni temetőfenntartási hozzájárulás díjat, illetve temetőbe behajtási díjat sem. A
fentiekben leírtak miatt a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2015. (VIII.3.)
önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és 10/2016.
(IX.19.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Felelős: Németh Endre polgármester
dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló
8/2015. (VIII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
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7. A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.)
sz. rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: Ahogy az előterjesztésben is leírtam, a mellékletek
számozásának elírása miatt, illetve a szemétszállítás lakossági díjfizetésre való áttérése miatt
szükséges a rendelet módosítása. A hulladék rendeletet a következő testületi ülésre
módosítom, és 2017. január 1-től át tudunk térni a lakossági díjfizetésre azzal, hogy az
Önkormányzatnak lehetősége lesz visszatámogatni.
Németh Endre polgármester: Rendben van, így támogatom.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének
11/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Németh Endre polgármester: A 2 módosító rendelet aláírása és kihirdetése idejére
szünetet rendelek el.
8. Szociális tűzifa pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
Németh Endre polgármester: Megkapták képviselőtársaim az előterjesztést, javaslom
hogy adjuk be a pályázatot.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
41/2016 (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:

1.) A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
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vásárlásához

kapcsolódó

kiegészítő

támogatása

jogcím

szerinti

települési

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására. A pályázati kiírás 5/a pontja alapján Csákány 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 2015. évi
átlagos

közfoglalkoztatási

létszám

adatának,

illetve

a

2016.

január

1-ei

lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a
maximálisan igényelhető, összesen 52 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: Németh Endre polgármester
Közreműködik: dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: 2016. szeptember 30. – az igény benyújtására
9. A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: A falugondnoki szolgálat több ellenőrzése során is felmerült,
hogy régi a falugondnoki rendelet, és ezért a rendelet módosítása vagy új rendelet alkotása a
javasolt, ezért készítettem el ezt a rendeletet, mely előzetesen kiküldésre került a
képviselőknek.
Németh Endre polgármester: Javaslom elfogadásra.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Csákány Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálatról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Németh Endre polgármester: A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet aláírása és
kihirdetése idejére szünetet rendelek el.
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10. 2017-2031. Gördülő Fejlesztési Terv DRV megtárgyalása
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
Németh Endre polgármester: Megkapták az előterjesztést, javaslom elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
42/2016 (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
1. Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 653074-16-71/2016.
iktatószámú kérelemben szereplő Somogysámsoni kistérségi vízmű Ellátásért Felelőse
a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervet elfogadja.
2. Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 653074-16-71/2016.
iktatószámú kérelemben szereplő Somogysámsoni kistérségi vízmű Ellátásért Felelőse
a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint
felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.
Felelős: Németh Endre polgármester
Határidő: értelem szerint

11. Egyebek
Előterjesztő: Németh Endre polgármester
11.1 Nyugdíjasok karácsonyi vacsorájának megbeszélése

Németh Endre polgármester: Idei évben is javaslom megtartani a már hagyományossá váló
nyugdíjasok „buliját”. Ha jó a testületnek, javaslom a 2016. november 18-ai napot, akkor
itthon van a német tolmács is, a német nyugdíjasok miatt.
Békefi Attila képviselő: Szerintem is jó, addigra látni fogjuk, hogy tudunk-e ajándékot is
adni, ahogy tavaly is tudtunk.
Németh Endre polgármester: Rendben. Tájékoztatom a testületet, hogy lassan készül a
falugondnoki kisbusz garázsa, voltak problémák a tervezéssel, de azért most már készül.
Beadtuk az adósságkonszolidációs pályázatot, novemberben lesz a döntés, reméljük sikerül.
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11.2 Települési támogatásokról tájékoztató
Németh Endre polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy települési segély
kérelem – lakásfenntartási támogatásra - 4 érkezett az előző testületi ülés óta. Más települési
segély kérelem nem érkezett.
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Németh Endre
polgármester

dr. Babina Bernadett
jegyző
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