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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.
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. A játszótér pályázattal kapcsolatos lehetőségek megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Papp János polgármester
3. Pályázat beadása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására
Előterjesztő: Papp János polgármester
4. A Kéthelyi Takarékszövetkezet kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
5. Egyebek
Előterjesztő: Papp János polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. A játszótér pályázattal kapcsolatos lehetőségek megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: megkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a napirendet.
Dr. Skoda Lilla jegyző: elmondta, hogy 2009-ben nyújtotta be az önkormányzat a pályázatot,
melyet 2011-ben valósítottak meg. Egy projekt menedzser cég az INFO Datax Kft működött
közre a pályázat előkészítésében és magában a megvalósításban is. Az önrészre az
önkormányzat egy alapítványhoz pályázott. Tavaly nyáron kapta meg az önkormányzat az
elsőfokú határozatot, melyben a teljes támogatás összegének valamint annak kamatainak a
visszafizetésére kötelezték. Ezt az önkormányzat megfellebbezte, melyet most a
Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Osztálya elutasított és helyben hagyta az elsőfokú
határozatot. A támogatás összegének visszafizetésére rendelkezésre álló határidő már letelt.
Bírósági kereset benyújtására van lehetőség, ennek a határideje április 5-én jár le. A
képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy milyen irányba megy ebben az ügyben. Levélben
megkerestük a Belügyminisztériumot, az MVH-val egyeztettünk, az országgyűlési
képviselőkkel, valamint több önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk. Érezzük a
kormányzati akaratot, hogy ne pereljen az önkormányzat, mivel azt a tájékoztatást hallottuk,
hogy ha perelünk, akkor nem lesz semmilyen támogatás az elkövetkező időben. Nehéz
helyzetben vagyunk, mert ugyanakkor a közpénzekkel való gazdálkodás alapvető
követelményének meg kell felelni. Sajnos, írásban nem kapunk semmilyen tájékoztatást arról,
hogy segíteni szeretnének ennek a 140 önkormányzatnak, minden csak hallomás. Amire nem
lehet alapozni. A bírósági keresetnek arra hivatkozással lehet jogalapja, hogy az OLAF
jelentését nem ismerjük, a túlárazott költségvetés nem bizonyított, továbbá az eljárás során
több alkalommal ellenőrzött az MVH, így nem az önkormányzat a felelős egyedül, hanem az
MVH a felelősségben ugyanúgy osztozik, mint az önkormányzat.
Elmondta továbbá, hogy az önkormányzatnak van lehetősége a rendkívüli költségvetési
támogatás igénylésére. Tudomásunk szerint ezt a pályázatot nem erre írták ki, de be lehetne rá
nyújtani. Ezért kellene módosítani a költségvetést is. Ezek lesznek a következő napirendek.
A képviselő-testületnek felelősen kell most is döntenie, úgy, hogy nagyon nehéz ezzel a kevés
információval.
Papp János polgármester: elmondta, hogy a képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy
perel vagy sem. Mindezt annak tudatában, hogy konkrét információk nem állnak
rendelkezésre. AZ önkormányzatnak jelenleg közel 15 millió forint van a számláján, illetve
betétekbe elhelyezve. Most ezt nem is lehet olyan gyorsan elkölteni. Az MVH felé tagi
kölcsönt lehetne adni, de mi a biztosíték arra, hogy azt visszafizetik amikor az
önkormányzatnak szüksége lesz rá. Minden irányban próbáltunk információt szrezni, a
TÖOSZtól, az MVH-tól, de mindenhol ugyanazt hallottuk. Ha pereskedünk, nem lesz
támogatás. Véleménye szerint így nem szabad a perbe belemenni.
Lutor Károly képviselő: sajnos a mai világban a politika mindenhol jelen van. A játszóteret
kellene elvinni a minisztériumba. Ezért az összegért saját kézzel sokkal különb játszóteret
lehetett volna csinálni.
Papp János polgármester: fentieket összegezve javasolta, hogy az önkormányzat ne nyújtsa
be a bírósági keresetet. Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.
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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
16/2015.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata
Somogyzsitfa Község Képviselőtestülete a Játszótér pályázattal kapcsolatos lehetőségek
megtárgyalásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miniszterelnökség Jogi Ügyekért
Felelős Helyettes Államtitkára által hozott JHÁT-JF/309/2(2015) iktatószámú határozatot –
melyben az önkormányzatot a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vett támogatás
visszafizetésére kötelezték – tudomásul veszi. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az
elsőfokú határozatot helybenhagyó határozat ellen az önkormányzat nem nyújt be bírósági
felülvizsgálatot.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
2015. február 28.

2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Papp János polgármester

Papp János polgármester: elmondta, hogy van rá lehetőség, hogy az önkormányzat a
játszóteres pályázaton visszafizetésre kötelezett összeget pályázati úton visszaigényelje.
Dr. Skoda Lilla jegyző: elmondta, hogy március 17-én jelent meg a pályázat, amiben az
önkormányzatoknak rendkívüli költségvetési támogatás igénylésére van lehetőségük. Ennek
keretében esetleg az önkormányzat megpróbálhatja a támogatást visszaigényelni. Eddig nem
fizette ki az önkormányzat, de bármikor megindulhat a végrehajtási eljárás, ha letelik a
bírósági kereste beadására nyitva álló határidő. Vesztenivaló nincs vele, egy próbát megér.
Ehhez módosítani kell a költségvetést, mivel a játszóteres pályázat visszafizetésének kiadása
nem szerepel a rendeletben.
Papp János polgármester: Kérdés, észrevétel hiányában javasolta a rendelettervezet
elfogadását, és szavazást rendelt el.
A rendeletalkotásánál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
hozta:
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Pályázat beadása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására
Előterjesztő: Papp János polgármester

Papp János polgármester: az előző napirendekre és az ott elhangzottakra tekintettel
javasolta a pályázat beadását. 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
17./2015.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata
Somogyzsitfa Község Képviselőtestülete a Pályázat beadása a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására szóló előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy pályázatot ad be a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A
képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
2015. február 28.

4. A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a takarékszövetkezet
elnöke megkereste az önkormányzatot, hogy a számlavezetést a takarékszövetkezethez vigyék
át. Véleménye szerint most kerül új pénzügyes az önkormányzathoz, jegyzőcsere is lesz, most
ez nem alkalmas időpont ennek a megváltoztatására. Ezért nem javasolta támogatni. Kérdés,
észrevétel hiányában szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
18 ./2015.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata
Somogyzsitfa Község Képviselőtestülete a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
kérelmének megtárgyalása szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kéthely és Vidéke
Takarékszövetkezet kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy Somogyzsitfa Község
Önkormányzata számlavezető intézetén nem kíván változtatni. A képviselő-testület
megköszöni megkeresést, de továbbra is az OTP Bank Nyrt-nél marad.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
értelem szerint

5. Egyebek
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hulladékszállítással
kapcsolatban a közeljövőben lesz egyeztetés a közszolgáltató cég vezetőjével. a kiküldött
tájékoztató szerint a 80 literes kukákat preferálják, és a törvény szerint heti gyakorisággal
kötelező az ürítés. Erről az egyeztetést követően még tájékoztatja a testületet. Elmondta, hoyg
a Petőfi utcában található postaláda áthelyezését kérelmezte. A posta, arra tekintettel, hogy
semmi szükség nem volt a levélszekrényre- egyáltalán nem volt bele levél bedobva, úgy
döntött, hogy elviszik onnét. Tájékoztatta a képviselőket, hogy levágásra kerültek a fák a
Kaszás-fatelep mellett. Ezek sokszor problémát jelentettek viharos időben, most végre sikerült
a KPM közreműködésével a fákat levágni. Így talán rossz idő esetén nem lesz áramkimaradás
a Támoson. Elmondta, hogy a Zsitfai kultúrház és a Rózsika háza közé fagyalt ültettek, reméli
hogy nemsokára sövény lesz belőle.
A Fehéregyházi temetővel kapcsolatban elmondta, hogy a korábbi pályázatok nem nyertek
erre vonatkozóan, ha lesz pályázat akkor mindenképpen tervbe van véve hogy megcsinálják a
ravatalozót. Gondolkozott azon is, hogy ezt akár önerőből is meg lehetne csináltatni. A
játszóteres pályázat függvényében. Csatornázni kellene, az elejét megbővíteni, térkövezni, a
bevezető utat rendbe tenni.
Lutor Károly képviselő: javasolta, hogy erről egyeztessen az egyházzal is.
Papp János polgármester: tudja, hogy az egyházi temető, természetesen mielőtt bárminek
nekiállnak, az egyházzal egyeztetnek, akár támogatásról is. A temető északi részét szeretné
körbekeríteni. Ehhez már megvették a kerítést is. Reméli, hogy a közeljövőben ezt is meg
tudják csinálni.
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A Szőcsényi temetővel kapcsolatban elmondta, hogy a vízcsap azért van elzárva, mert folyik
valahol a víz. A fagytalanító csapnál lehet a gond, ennek a javítása is folyamatban van. A
temetőben ezért most nincs víz. Tudjanak róla, hogy ha esetleg valaki megkérdezi. Már
beszéltek a képviselőkkel róla, hogy a temetőkben levő betonelemeket, amiket szét vannak
szórva, egy helyre összegyűjtik, földbe lerakják. Ami olyan azt elviszik.
Elmondta, hogy lefestette a padokat, a virágos ládákat, a játszóteret. A zsitfai kultúrház
játszótere azért nincs lefestve mert letőrt egy ág, ami a hintalábat eltörte, és azt először ki kell
javítani. Ezután egybe lesz majd lefestve.
A hivatal körbefestése megtörtént, erről a képviselő-testület döntött a költségvetési rendelet
elfogadásakor. A kapott árajánlatnál azért lett több a végösszeg, mivel a festő lefestette az
ablakokat, ajtókat, az orvosi rendelőt is. Így összesen 590.000 Ft- volt.
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
19 ./2015.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfai Közös
Önkormányzati Hivatal épületének festése című napirendet megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyzsitfai Közös
Önkormányzati Hivatal épületének festését az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére
elvégeztette, 590 eFt kifizetését engedélyezi. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
értelem szerint

Elmondta, hogy a nemesvidi és a somogysámsoni kirendeltségről a kolleganők bejöttek a
hivatalba, ezért polcokat, szekrényeket kellett csináltatni. Sok esetben probléma az, hogy
többe kerül megcsináltatni valamit, mert számlát kell kérnie az önkormányzatnak. De sjanos
ez csak így működik, hiszen közpénzekkel gazdálkodunk.
A Szőcsénypusztai temetőnél jobb lenne, ha a parkoló felől lenne a bejárat. Onnét lehetne
csinálni bejárót a ravatalozóig.
Az öt évbe sok minden beleférne –a játszóteres pályázat függvényében- ezeket össze kellene
szedni és szép lassan megcsináltatni.
Elmondta, hogy a mezőgazdasági munka keretében az időjárás függvényében el kellene
kezdeni lassan a krumplit elrakni. Megkérte a képviselőket, hogy ha arra járnak és azt látják,
hogy a közfoglalkoztatottak nem, vagy nem rendesen dolgoznak, szóljanak nekik.
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy a zsitfai kultúrházba elkészült a lépcső, nagyon szép lett,
stabil.
A szolgálati lakásokkal valamint az ingatlannal kapcsolatban melyekre értékbecslést kértek,
elmondta, hogy az értékbecslés elkészült. A Somogysámson, Böki utcai ingatlan 2.400 eFt-ra,
a Somogyzsitfai Május 1. utca 47. szám alatti ingatlant 2.100 eFt-ra, a telket 95 eFt-ra
értékelte fel a becslő. Az önkormányzat ezeken az irányárakon gondolkozhat. Véleménye
szerint elsődlegesen tájékoztassák a bent lakókat az értékről, és annak függvényében
gondolkozhatnak azon , hogy akarják-e értékesíteni. Mivel kirakni őket belőle nem akarják.
Lutor Károly képviselő: véleménye szerint a Mukék háza nem ér annyit.
Papp János polgármester: javasolta, hogy tájékoztassák a bérlőket az összegről és a
vagyonrendelet szerint hirdessék meg értékesítésre a megjelölt irányáron.
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
20./2015.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ingatlanok értékesítése c.
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Somogyzsitfa
Község Önkormányzata tulajdonában levő, Somogyzsitfa, Május 1. u. 47. szám alatti,
Mártírok u. 179 hrsz-ú ingatlant, valamint a Somogysámson, Böki u. 5. szám alatt található
ingatlant értékesíti. Az önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslés alapján az ingatlanok
irányárát az alábbiak szerint határozza meg:
1. Somogyzsitfa, Május 1. u. 47. irányár: 2.150 eFt
2. Somogyzsitfa, Mártírok u. 179.hrsz. irányár: 97. eFt
3. Somogysámson Böki u. 5.irányár: 2.400eFt
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy Somogyzsitfa Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
az
önkormányzat
vagyonáról,
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete alapján a
felhívás közzétételéről gondoskodjon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
értelem szerint

Papp János polgármester: a Szőcsénypusztai Kultúrház és orvosi rendelő épületének
felújításával kapcsolatban elmondta, hogy mielőbb lépni kell az ingatlanok állagának
megóvása érdekében.
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A korábbiakban már beszéltek róla, hogy a kultúrház tetejét cserélni kellene. Erre
vonatkozóan kért árajánlatot Ágoston Balázstól. A vállalkozó javasolta, hogy esetleg az
épület külső festését is meg lehetne csináltatni. Mivel ez nem volt betervezve, erre külön kérte
az árajánlatot. Valamint az orvosi rendelő belső felújítására is kért egy árajánlatot tőle, hiszen
az olyan állapotban van, hogy muszáj vele valamit csinálni. Úgy gondolja,, hogy még két
árajánlatot kér, és az alapján akkor tud dönteni a testület, hogy melyiket válassza.
A fehéregyházi bolttól egészen a faluvégig nincs járda, annak a költségét a jövő évi
költségvetésbe be kell tervezni.
A könyvtár tetejét a tavalyi évben megcsinálták. Egy-két léc be van roskadva, azokat ki
kellene javítani.
Elmondta, hogy a hivatalnál a parkolással van gond. a nagyobb munkagépek nem tudnak
elmenni, ezért arra gondolt, hogy hátul egy nagyobb parkolót kellene kialakítani. Ahol kb. 10
személygépkocsi elfér.
Lutor Károly képviselő: aprózúzalékos kő, és mészpor szerinte jó lenne neki
Papp János polgármester úgy gondolta ő is, csak attól tart, hogy hó tolásnál nem tolja le az
aprózúzalékot.
Lutor Károly képviselő: ha mészpor van rajta akkor talán nem, mert az leülepedik. Azt is
nézni kell, hogy melyik olcsóbb, de azért jó is legyen.
Papp János polgármester: véleménye szerint akkor legyen ezzel a megoldással
megcsináltatva a tavasszal egy tíz férőhelyes parkoló hátul.

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
21 ./2015.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Parkoló kialakítása a
hivatal épületénél c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Somogyzstifai
Közös Önkormányzati Hivatal épülete mellett 10 férőhelyes parkolót alakít ki. Ennek
költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
értelem szerint
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Papp János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a mozgáskorlátozott parkolót
meg kellett szélesíteni ahhoz, hogy a használatbavételi engedélyt megkapjuk. Akkor csak a
parkoló került megcsináltatásra, de javasolta, hogy a parkolót kössük össze a bejáróval, azt
térkövezzük le. A Gécsek Zoliék vállalják is, Látott 2500,-Ft/négyzetméter áron térkövet,
olyat vennének és lerakatnák.
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
22 ./2015.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A mozgáskorlátozott parkoló
meghosszabbítása a hivatal épületénél c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Somogyzsitfai
Közös Önkormányzati Hivatal épülete mellett levő mozgáskorlátozott parkolót
meghosszabbítja a gépkocsi bejáróig és térkőves burkolattal látja el. Ennek költségét az
önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Papp János polgármester
értelem szerint

Papp János polgármester: elmondta, hogy május 1-jén indul a belvíz-elvezetéses startmunka
program. Csirkés Lajossal szembeni oldalon 40 cm-es vízelvezető árkot kellene csinálni. 1
napra kihívja a gépet és az kiárkol. Ennek a költsége 8000 Ft/óra., javasolta, hogy csináltassuk
meg. A hegyi útnál fehéregyházi oldalon is megkellene csináltatni. Elmondta, hogy a
Komlódi Árpi is jelezte neki, hogy valamelyik hegyi utat rendbe kellene tenni, de nem tudta
pontosan melyik útra gondol.
Lutor Károly képviselő: a régi hetest is meg kellene csináltatni. Nem az önkormányzat, nem
a TSZ, hanem a maszek tulajdonosok tették tönkre, de önkormányzati út.
Papp János polgármester: a katasztrófavédőktől kaptunk levelet, amiben jelezték, hogy a
hidakkal gond van. Felírta, hogy melyik tulajdonosokat kell felszólítatni, a felszólítást
követően a tulajdonosoknak azokat meg kell csinálniuk. Amennyiben a tulajdonos nem
csinálja meg, akkor a KPM megcsinálja a tulajdonos költségére. Elmondta továbbá, hogy a
tégla buszvárókat is át kellene festetni, a harangláb mellett és a kocsmánál is a területet
rendbe tenni. Sok munka van, amit idén és a következő években is meg kell oldani.
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Lutor Károly képviselő: megkérdezte, hogy a közalkalmazotti bér a költségvetésben 12*
120.000 Ft valamint a takarítás és a könyvtáros bére a költségvetésben hogyan van. Úgy
gondolja, hogy a közalkalmazott még nem mutatott annyit, hogy bért kellett volna neki
emelni.
Papp János polgármester: a költségvetés elfogadásakor megbeszélték ezeket. A megbízási
díjak akkor lettek emelve, amikor az előző polgármester lebetegedett. A közalkalmazott
alapilletményét ő emelte meg, a költségvetés így lett már beterjesztve. Nem ért egyet a
képviselővel, a közalkalmazott sokat dolgozik, és nagyon sokszor a szabadidejéből is áldoz az
önkormányzati munkákra. Ráadásul egyedül van, és nem is akar egyelőre embert felvenni
mellé.
Lutor Károly képviselő: megkérdezte, hogy milyen iskola van a kultúrházban. Többen
kérdezték róla, nem tudott válaszolni,
Papp János polgármester elmondta, hogy Somogysimonyi és a Türr István Képző Központ
közreműködésével kezdődött a gyógynövényes tanfolyam. Próbált a településről is embereket
toborozni rá, de sajnos senkit nem érdekelt. Hetente kétszer vannak a kultúrházban. Egyelőre
probléma nem volt velük. Mivel nem tudták őket elhelyezni Somogysámsonban azért kerültek
ide Zsitfára. Könnyebb bejárniuk, mint Simonyiba. Elmondta, hogy a közüzemi költségbe
fizetnek havi 5000,- Ft-ot.
Lutor Károly képviselő: kérte, hogy ha van ráérő ember a hirdetőtáblákat takarítsák le.
Papp János polgármester: elmondta, hogy a letakarítás is meg fog történni, és szeretné
felújítani is őket. Szőcsényben a régit már kivették és egy fa hirdetőtáblát gondolt a helyére.
Majai István képviselő: megkérdezte, hogy a Kossuth utcából hova lettek a szemeteskukát.
Papp János polgármester: válaszában elmondta, hogy azokat ő helyeztette át az Ady utcába,
mivel a korábbi helyükön egyáltalán nem volt bennük szemét, az Ady utcában meg azért
mindig telerakták a gyerekek. A korábbi polgármester személyesen is és több alkalommal is
megkereste azzal, hogy azonnal vitesse őket vissza az eredeti helyükre, mert azokat ő rakatta
oda. Először elmagyarázta, hogy most már ő a polgármester és úgy gondolta, hogy a kukára
ott nagyobb szükség van. Mivel a viselkedése és a stílusa is nagyon méltatlan volt, és
annyiszor kereste, hogy már nem akarta tovább feszíteni a húrt, visszavitette.
Árvai Zoltán alpolgármester: megkérdezte, hogy a tiszteletdíjának arról a részéről, amiről
lemondott dönthet-e a felhasználásáról. Az önkormányzat azt kezelhetné külön és éves szinten
megbeszélnék, hogy mire használják fel.
Dr. Skoda Lilla jegyző: válaszában elmondta, hogy a polgármester, az alpolgármester és a
képviselők részére megállapított tiszteletdíjak mind az önkormányzatnak járó normatíva
terhére kerülnek kifizetésre. Az alpolgármester tiszteletdíjáról a képviselő-testület döntött. A
tiszteletdíjat a képviselő-testület módosíthatja, arról esetleg akkor rendelkezhet az
alpolgármester, hogy amit ő nem vesz fel, az mire legyen felhasználva. De olyan nem
lehetséges, hogy azt az önkormányzat elkülönítetten kezelje, vagy pl. házipénztárban gyűjtse.
Erre az alpolgármesternek van lehetősége, ha felveszi a teljes összeget, és annak egy részér az
önkormányzat részére összegyűjti – mert neki ez a szándéka, és vesz abból valamit az
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önkormányzatnak. De az ugyanabból a keretből történik, mint amibe a tiszteletdíj lemondott
része van.
Papp János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az eboltás április 9-én lesz.
Lutor Károly képviselő: kérte, hogy jelezzék az állatorvosnak, hogy esetleg a jövő évtől
legyen úgy, hogy házaknál oltson. Nagyon sok az idős ember, nem tudják elvinni a nagyobb
testű kutyákat már.
Papp János polgármester egyetért a javaslattal az állatorvos részére javasolni fogja a
következő évben. További kérdés, észrevétel hiányában az ülést bezárta.

Kmf.

Papp János
polgármester

Dr. Skoda Lilla
jegyző
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