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Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Skoda Lilla jegyző
Papp János polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, a
képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 5 fő jelen van, így az ülést
megnyitotta. Jelezte, hogy Nagy László Ottó volt polgármester napirendek előtt szeretne a
képviselő-testülettel beszélni.
Nagy László Ottó: megköszönte a képviselőknek az Idősek karácsonyi rendezvényén átadott
ajándékot. Elmondta, hogy sajnos nem volt olyan az egészségi állapota, hogy akkor ott részt
tudjon venni, ezért kérte a polgármester urat, hogy a testületi ülésen köszönetet mondhasson.
Elmondta, hogy az észrevételeit a továbbiakban is meg fogja osztani a polgármesterrel, de
kérte, hogy a jó kapcsolat ennek ellenére maradjon meg.
Papp János polgármester: válaszában elmondta, hogy köszönik az eddigi munkáját és
remélik, hogy nagyon sokáig fogja segíteni még az önkormányzatot. Véleményeltérés mindig
lesz, anélkül nem megy, de a fontos, hogy a település érdekében tegyük a dolgunkat.
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 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.
NAPIREND
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
2. A szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Papp János polgármester
3. A kultúrházak bérleti díjának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
4. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Papp János polgármester
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5. Együttműködési megállapodás megtárgyalása a Marcali Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal
Előterjesztő: Papp János polgármester
6. Egyedi kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: ismertette a költségvetés tervezetét. Elmondta, hogy a
költségvetés részletesen tartalmazza a törvény által előírt elemeket. Az önkormányzatok
támogatása két részből tevődik össze egyrészt az általános működési támogatások, másrészt a
szigorúan célhoz kötött támogatások. Központi költségvetéstől kapott támogatás 64.244 eFt,
ezen belül az önkormányzati hivatal működésének támogatása: 41.403 eFt, üzemeltetéshez
kapcsolódó támogatás összege: 6.089 eFt, az egyéb önkormányzati feladatok támogatására
4.000 eFt –t kapott az önkormányzat, a kiegészítés összege: 7.734 eFt.
Könyvtártámogatás: 1.200 eFt, települési önkormányzatok szociális támogatása: 4.949 eFt,
saját bevételek között intézményi működési bevételek tervezett összege: 3.650 eFt. Helyi adó
bevételek: építményadó, kommunális- és iparűzési adó, pótlékok, bírságok, az összeg: 8.850
eFt, átengedett központi adók: a gépjármű adó 40%-a, a tervezett összeg: 200 eFt. Átvett
pénzeszközök: a közfoglalkoztatás keretében visszaigényelhető bér- és dologi jellegű
kiadások, valamint a közös hivatal fenntartásához az öt település által adott hozzájárulás , az
összeg: 13.120 eFt. Pénzmaradvány: a tervezett összeg: 17.447 eFt, még nem végleges, a
beszámoló elfogadása után korrigálásra szorul. Működési és fejlesztési hiány: a tervezett
összeg: 271 eFt, ez is változhat a pénzmaradvány korrigálás után.
Bérjellegű kiadások tekintetében elmondta, hogy a törvény szerinti illetmények tartalmazzák a
közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak bérét. Közfoglalkoztatás keretében kettő
pályázatot adtunk be: mezőgazdasági mintaprogram , ide 5 fő lett tervezve, valamint a
belvízelvezetés-rendezés: 5 fő. A mezőgazdasági program március 1-től indulna, december
31-ig, míg a belvizes program május1-szeptember 30-ig tartana. A tervezett összeg: 7.473 eFt
Dologi jellegű kiadások között az üzemeltetési anyagok beszerzése: ide tartozok a hajtó- és
kenőanyagok, az egyéb készletek és a munkaruha, ennek tervezett összege: 3.435 eFt,
kommunikációs szolgáltatások: telefon és internetdíjak, a tervezett összeg: 25 eFt-,
üzemeltetési szolgáltatási kiadások: ebbe a körbe tartoznak a közüzemi díjak/ villany, gáz,
szállítás, vízdíj, karbantartás, egyéb üzemeltetési kiadás/ a tervezett összeg: 15.600 eFt., áfa
kiadás: a dologi kiadások után fizetett általános forgalmi adó, a tervezett összeg: 4.490 eFt,
belföldi kiküldetés, reprezentáció: 20 eFt lett erre a rovatra tervezve, egyébdologi kiadások.
ami a fenti rovatokba nem sorolható be, 1.500 eFt lett tervezve, különböző díjak:/ banki
költség, biztosítások/: a tervezett összeg: 1.000 eFt.
Fejlesztési kiadások: tervezésre került a Somogyzsitfa-Fehéregyházi ravatalozó, a hivatali
épület, a Somogyzsitfa-Szőcsénypusztai orvosi rendelő és a hivatalnál lévő melléképület
2

felújítása, valamint a közfoglalkoztatás keretében tervezett eszközök vásárlása, a temetői utak
rendbetétele, valamint a hivatalnál parkoló kialakítása. A tervezett összeg: 18.947 eFt.
Dr. Skoda Lilla jegyző: a szociális kiadások tekintetében elmondta, hogy átalakították a
segélyezi rendszert, mert a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális
segély megállapítása március 1-től a járási hivatal hatásköre lesz. Megszűnik az ápolási díj, a
közgyógyellátás, a lakásfenntartási támogatás,helyette települési támogatás lesz, melyhez az
állam normatívában 4.949 eFt támogatást ad 2015.évre az önkormányzatnak. Az ezen felül
kifizetett összegek után támogatás is igényelhető lesz. A márciusig kifizetett munkanélküli
ellátások után a 80 % visszaigényelhető, illetve a lakásfenntartási támogatás úgy nevezett
kifutó rendszerbe működik: akinek 2015. február 28-án „élő” lakásfenntartási támogatása van,
a kifizetett összeg 90%-t igényelheti vissza az államtól az önkormányzat a megszűnésig. A
meghatározott szociális keretet az év folyamán figyelni kell, hogy az önkormányzat tisztában
legyen arra, hogy mit tud felhasználni még szociális ellátásokra, mivel ha nem használjuk fel,
akkor visszafizetésre lesz köteles az önkormányzat.
Árvai Zoltán képviselő: megkérdezte, hogy a személyi juttatások között a könyvtárosok és a
takarító díja mire vonatkozik. Megkérdezte, hogy a szociális ellátás elmegy-e az összes.
Megkérdezte továbbá, hogy egy közalkalmazott marad-e az év folyamán végig.
Papp János polgármester: elmondta, hogy a Somogyzsitfai kultúrházban a könyvtárosi és a
takarítói feladatokat egy ember végzi, míg Szőcsényben két különböző, eszerint alakul a
megbízási díj is. Egyelőre egy közalkalmazott marad, mellette 10 közfoglalkoztatott lesz.
Reméli, hogy így el tudják végezni a munkát. Ha muszáj lesz fel lesz véve, de talán addig
spórolni is tudunk és a közfoglalkoztatottakkal el tudjuk végezni a munkát.
Dr. Skoda Lilla jegyző: a szociális ellátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a
lakásfenntartási támogatás megszűnik, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a járás
hatásköre lesz, a rendszeres szociális segély megszűnik.
Papp János polgármester: További kérdés, észrevétel hiányában javasolta a rendelettervezet elfogadását.
A rendelethozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2 /2015. (II.17.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege az előterjesztés mellékletét képezi. )

2. A szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Papp János polgármester
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Papp János polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a szociális rendszer
átalakításával összefüggésben szükséges a helyi rendelet felülvizsgálata. Véleménye szerint
az előterjesztés részletesen ismerteti az ellátások formáját. Elmondja, hogy az átmeneti segély
helyett rendkívüli települési támogatást javasol a korábbi szabályok szerint. Új ellátási forma
lenne a letelepedési támogatás, melyet munkavégzéshez kötnénk, és itt lakást írnánk elő.
Amennyiben 5 éven belül elköltözne, vissza kellene fizetni. A települési létfenntartási
támogatás a február 28-ig hatályban lévő szociális rendeletünk alapján, illetve azokkal a
feltételekkel lenne továbbra is : azaz a legfeljebb 50.000 Ft támogatás, a jogosultsági feltétel
pedig a vagyonnal nem rendelkezés, illetve az egy főre eső jövedelemhatár nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át (71.250 Ft), egyedül
élő esetén annak 300 %-át(85.500 Ft). Évente max. egyszer nyújtható.
A települési temetési támogatás max. összege 20.000 Ft lenne, az egy főre jutó
jövedelemhatár összegére most várok javaslatot.
A települési lakásfenntartási támogatásnál feltételei szerint az egy hónapra megállapított
rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege 5.000 Ft, ha az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
2500,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Dr. Skoda Lilla jegyző: önkormányzat kötelezettsége, hogy a települési támogatásról
rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az
önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az,
hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a
létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
A településnek a rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.
A fentiekben elmondottak alapján kapták meg a képviselők a rendelet tervezetet. A tervezetet
úgy készítettük el, hogy figyelembe kellett venni, hogy az önkormányzatnak mennyi
támogatást kapott szociális ellátásokra, és ezt az év során végig figyelni kell, mert ha nem
költjük el vissza kell fizetni.
Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve - a rendelettervezetben – eseti települési
támogatásként a települési létfenntartási támogatást és a települési temetési támogatást, míg
rendszeres települési támogatásként a települési lakásfenntartási támogatást adnánk települési
segélyként.
A természetben nyújtott szociális ellátás formáiként az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe
véve a térítési díjkifizetését, tankönyvvásárlást, Erzsébet utalványt, illetve pluszként a tüzelő
vásárlást soroltuk fel.
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A köztemetéssel kapcsolatban ugyanúgy mint eddig a helyben szokásos legolcsóbb temetési
költségeket kell alapul venni, a részbeni, illetve teljes mentesség jövedelemhatárait szintén
kérem, hogy itt a testületi ülésen beszéljük meg.
A szociális alapszolgáltatásokat is egybe foglaltuk, ebbe a szociális rendeletbe, ami az
étkeztetést, a családsegítést és a házi segítség nyújtást foglalja magába. Az étkeztetésnek
maradtak az eddigi feltételei, azzal a módosítással, hogy érkezett a somogysámsoni ÁMK
Konyhától az étkezési térítési díjakra javaslat, melyben megemelnék a térítési díjat 610 Ft-ról
650 Ft-ra, - melyet már tárgyaltunk február 2-án- ez szerepel már az új szociális rendelet
mellékletében.
Papp János polgármester: a köztemetési költségek visszafizetése alól való mentességre
várja a képviselők javaslatát, hogy legyen-e visszafizetés.
Lutor Károly képviselő: szerinte minden esetben legyen visszafizetésre, de legyen lehetőség
részletfizetésre.
Papp János polgármester: fentiekkel módosítva a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A rendelethozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
hozta:

Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének
3./2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
3. A kultúrházak bérleti díjának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: megkapták a képviselők az előterjesztést. Nem a bevételnövelés a
cél, hanem az ingatlan állapotának megóvása. Több alkalommal tapasztalták, hogy nem
megfelelő állapotban adják vissza a kultúrházat. Amennyiben magán célú rendezvények
vannak, akkor kelljen fizetni ötezer forintot. Amit magánemberként szervez valaki, nem
családi rendezvény, hanem buli. Véleménye szerint kell, hogy legyen felelős valaki.
Árvai Zoltán képviselő: nem egyezik a véleményük. Ő úgy gondolja, hogy feleljen az, aki
bemegy, legyen felelőse. Ami kárt okoznak azt térítsék meg. Hétvégén elment, megnézte,
hogy este nyolckor mit tartottak. Véleménye szerint családi rendezvénybe beleillett.
Lefényképeztette. Magyar Norbi szervezte, az ő famíliájuk, barátok voltak ott. Télen kint ezt
nem tudják megszervezni. Szerinte nekik is oda kell adni a kultúrházat ilyen rendezvényekre.
Felelni kell érte, de ne szedjenek pénzt. Aki olyan bált szervez, amiből bevétel van, akkor
kérjenek 15.000,- Ft-ot is.
Papp János polgármester: télen egy nappal korábban be kell fűteni, azért, hogy bulizzanak.
Az önkormányzatpénzén ne bulizzanak.
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Papp László képviselő: ha van egy szilveszteri bál, akkor is mennyit kell fizetni. Ha olyan
rendezvény van, akkor igenis fizessenek az önkormányzatnak. Ha összetörnek valamit, akkor
azért is feleljenek.
Majai István képviselő: Igen, ha összetörnek valamit, akkor azt kelljen is kifizetni. Viszont
ne kelljen azért fizetni, ha valaki magánemberként a családdal, barátokkal lemegy a
kultúrházba. Ha belépőjegyet szednek, akkor kelljen fizetni. Egyébként véleménye szerint ne.
Papp János polgármester: magán buliba ne adja oda az önkormányzat csak úgy a
kultúrházat. Más önkormányzatoknál is fizetni kell.
Lutor Károly képviselő: véleménye szerint, ha fizet érte, akkor sem fog semmi megváltozni.
A felelősséget kellene számon kérni, attól aki átvette a kulcsot. Használat után vissza kell
venni. Meg kell nézni, hogy mi történt, van-e kár.
Papp János polgármester: azt szeretné, ha ami elfogy gáz, víz, villany, az térüljön meg,
illetve, hogy legyen felelőse a használatnak. Nem bevételi forrásként, hanem, hogy aki magán
céllal bemegy, tudja azt, hogy felel is a használat során keletkezett károkért.
Árvai Zoltán képviselő: szerinte ez nagyon nagy támadási pont. Minden somogyzsitfai
lakosnak joga van használni a kultúrházat. Annyira kevés a bármilyen megmozdulás, hogy
szerinte ezt nem lehet még így is fizetőssé tenni. Inkább a testületi képviselői díját felajánlja,
hogy ne legyen bérleti díj.
Papp János polgármester: arra a kérte a képviselőket, hogy ha lesz adóemelés, vagy valami
olyan ami a falunak nem tetszik, akkor se álljanak mellé. Szavazásra tette fel a határozati
javaslatot.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal nem hozott érvényes határozatot.

4. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel hiányában
szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
10./2015.(II.12.) számú képviselő-testületi határozata
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Somogyzsitfa Község Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
1) Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Társulási Megállapodás
módosítását, az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
2015. február 28.

5. Együttműködési megállapodás megtárgyalása a Marcali Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal
Előterjesztő: Papp János polgármester

Papp János polgármester: ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel hiányában
szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2015.(II.12.) számú képviselő-testületi határozata
Somogyzsitfa Község Képviselőtestülete az Együttműködési megállapodás megtárgyalása
a Marcali Katasztrófavédelmi Igazgatósággal szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Együttműködési megállapodást a
Marcali Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja,
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a 60 Ft /lakos támogatási
összeg Marcali Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő kifizetésre.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
2015. február 28.

6. Egyedi kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Siketek és nagyothallók támogatási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester

6.1.
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Papp János polgármester: elmondta, hogy idén is megkapták a siketek támogatási kérelmét,
a korábbi években nem tudták támogatni őket, javasol 10 eFt támogatás megállapítását
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
12/2015 (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és nagyothallók
támogatási kérelmének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és nagyothallók
támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy 10 eFt összeggel támogatja.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
Háromvirág Nyugdíjas Egyesület
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester

6.2.

támogatási

kérelmének

Papp János polgármester: elmondta, hogy idén is megkapták a helyi nyugdíjas egyesület
támogatási kérelmét, a korábbi évekhez hasonlóan javasol 50 eFt támogatás megállapítását
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2015 (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háromvirág Nyugdíjas
Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háromvirág Nyugdíjas
Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy 50 eFt összeggel támogatja.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester

6.3.

támogatási

kérelmének
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Papp János polgármester: elmondta, hogy idén is megkapták a polgárőr egyesület
támogatási kérelmét, a korábbi évekhez hasonlóan javasol 50 eFt támogatás megállapítását
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
14/2015 (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfai Polgárőr
Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfai Polgárőr
Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy 50 eFt összeggel támogatja.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester

6.4.

Papp János polgármester: elmondta, hogy már sokadik alkalommal kereste meg az
alapítvány, egy sürgősségi táskát szeretnének venni. Javasol 20 eFt támogatás megállapítását
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2015 (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mentőszolgálat Alapítvány
támogatási kérelmének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mentőszolgálat Alapítvány
támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy 20 eFt összeggel támogatja.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
Papp János polgármester: az előző testületi ülésen kérte a képviselőket, hogy gondolják át,
hogy a leszázalékolt nyugdíjasok ne kapják meg a nyugdíjasok karácsonyakor a pénzügyi
támogatást. Csak beszéltek róla, döntést nem született. Ennek ellenére a faluba már úgy ment
ki, hogy megvonják tőlk ezt a támogatást. Megkérte kifejezetten Majai István képviselőt,
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hogy ne menjenek ki pontatlan információk, mert amíg nem döntenek valamiben, addig az
nézeteltérésre adhat okot.
További kérdés, észrevétel nincs az ülést bezárta.

Kmf.

Papp János
polgármester

Dr. Skoda Lilla
jegyző
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