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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 2015. 

szeptember 24-én megtartott nyílt üléséről. 

 

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

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Papp János polgármester, Árvai Zoltán alpolgármester, Majai István, 

Papp László János, Lutor Károly képviselők  

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Meghívott:                Magyar Tibor Enerin Investment Kft. képviselője 

 

Papp János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, az Enerin Kft. képviselőjét, 

Magyar Tibort. 

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.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1. ENERIN Investment Kft. közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetésére vonatkozó 

árajánlatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 Meghívott:   Magyar Tibor Enerin Investment Kft. képviselője 

                    

2. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 
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3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

                 Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásának megtárgyalása, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5. Az önkormányzat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

6. A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatója az adórendelettel kapcsolatban 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

      

7.  Egyebek  

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

53/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2015. szeptember 24-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

 

1. ENERIN Investment Kft. közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetésére vonatkozó 

árajánlatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 Meghívott:   Magyar Tibor Enerin Investment Kft. képviselője 

                    

2. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

                                       

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

                 Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásának megtárgyalása, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

5. Az önkormányzat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének 

megtárgyalása 
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Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

6. A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatója az adórendelettel kapcsolatban 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

      

7.  Egyebek  

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. ENERIN Investment Kft. közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetésére vonatkozó 

árajánlatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 Meghívott:   Magyar Tibor Enerin Investment Kft. képviselője 

 

Papp János polgármester: Megkapták képviselő-társaim az Enerin Kft. ajánlatát. Kérem 

azért Magyar Tibor urat, pár szóban ismertesse. 

 

Magyar Tibor az Enerin Kft. képviselője: Lehetőség van jelenleg 250 település 

közvilágításának korszerűsítésére, ez az önkormányzatnak egy fillérjébe nem kerül. Minden 

régi égőt lecserélnénk energiatakarékos ledes égőkre. Költségek nem változnak, mivel a 

megspórolt energiadíjból fizetnénk vissza. Mit nyer az Önkormányzat tehát? Egy új modern 

közvilágítást. Természetesen garancia a futamidő végéig, ingyenes a karbantartás. Miért az 

Önök települése? Nálam rangsor van: először Somogy megye, mivel itt születtem, ezt 

támogatom először. Jelenleg Böhönyén, Mesztegnyőn és Marcaliban, illetve a környéken lévő 

településeknél folynak a tárgyalások. 

 

Papp János polgármester: Tehát összefoglalva: nagyobb lesz a fényerő, ráadásul 15 

lámpával még több is, költség pedig plusz nem keletkezik. Köszönjük szépen az ismertetőt. 

Javaslom elfogadásra. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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 

54/2015 (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az 

Enerin Investment Kft. közvilágítás korszerűsítésére tett ajánlatát az ajánlatban foglalt 

feltételekkel. Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést. A képviselőtestület testületi ülésén 

ebben az évben önálló napirendként a költségvetés végrehajtásáról még nem volt beszámoló. 

A 2015. évi LXXII. tv. 33. § (2) bekezdése 2015. június 19-től a 2011.évi CXCV. tv. 23 § (1) 

bekezdését hatályon kívül helyezte, eszerint nem kötelező a félévi beszámoló. Ezen változás 

ismeretében a 2015. évi I. féléves beszámoló csak tájékoztató jellegű. 

Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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 

55/2015 (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 

Önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolóját. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Papp János polgármester: Átadom a szót a Jegyzőnőnek. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Megkapták az előterjesztést. Tájékoztatásul elmondom, hogy 

a Hivatal legnehezebb időszaka volt a 2015. márciustól júniusig tartó időszak. Márciustól 

először 1 új pénzügyest kellett felvenni, mivel kiderült, hogy Fülöpné Gergye Eszter 

kolléganőnk babát vár, illetve májustól még egy pénzügyest, mivel egy pénzügyesünk 

felmondott. Tehát ebben a pár hónapban a két új kolléga bérét is ki kellett gazdálkodnunk, 
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ami nem volt betervezve. Közben a volt jegyző asszonyunk 2015. május 1-el elment, az ő 

bére egész évre be volt tervezve, így tudtuk ezt az átmeneti időszakot kigazdálkodni. Emellett 

első félévben váratlan kiadásként az Intézményfenntartó Társulás könyvelését is külső 

könyvelővel kellett megoldani, ez 600 e Ft plusz kiadást jelentett. 

 

Papp János polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Aki elfogadja a beszámolót, kérem 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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 

56/2015 (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolóját. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásának megtárgyalása, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

 

Papp János polgármester: Mindenképpen támogatom pályázat beadását. Sajnos igazságosan 

nem lehet elosztani, de szüksége van rá az embereknek. Személy szerint azt a rendelet 

tervezetet támogatom, ahol a képviselő-testület dönt. Ezt a felelősséget nem szeretném 

magamra vállalni, át kell hogy beszélje a testület. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Egyetértek a polgármester úrral. Segítenünk kell, ha nehéz is. 

 

Papp János polgármester: Aki támogatja a pályázat beadását, kérem kézfeltartással 

szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő 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 

57/2015 (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

1.) Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kemény lombos tűzifára 

pályázatot  nyújt be a belügyminiszter 46/2014. (IX.25.)  BM rendelet alapján a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. 

 

2.) Somogyzsitfa község a rendelet 3. §. (2) bek. b.) pontja értelmében társadalmi gazdasági 

és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott település.  

Ennek értelmében önkormányzatunk 90 m3 kemény lombos tűzifa igényléséről döntött, és a 

rendelet 2. §. (1) bekezdés b.) pontja szerint vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 

 
Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Papp János polgármester 

dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Papp János polgármester: Az írásos rendelet-tervezet megküldésre került, az elosztás 

feltételeit rendeletben kellett szabályozni, abban kellett meghatározni a jogosultsági 

feltételeket. Megnyitom a tervezet felett a vitát. Kérdés? Hozzászólás? 

 

Papp János polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy 

a 2. tervezetet javaslom, azaz a képviselő-testület döntési jogkörét. A tervezet elfogadásához a 

megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazata kell.  

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 10/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

5. Az önkormányzat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

 

Papp János polgármester: Lehetősége van egy somogyzsitfai kislánynak, hogy a Táncsics 

Gimnáziumban tanuljon Kaposváron és ennek megsegítésére részt vehessen ebben a 
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tehetséggondozó programban. Én javaslom a támogatását, nem csak elvileg, hanem 

anyagiakkal is. 

 

Majai István, Lutor Károly, Papp János László képviselők: Egyetértünk vele. Szerintünk 

5.000 Ft-os havi támogatást kellene biztosítani a kislánynak. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Igen, én is támogatom. 

Papp János polgármester: Aki támogatja a pályázat beadását, kérem kézfeltartással 

szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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 

58/2015 (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Kuti Daniella 

nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Nagy Katalin) Somogyzsitfa település 

képviseletében részt vegyen az Arany János tehetséggondozó Programban. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele 

idejére (tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek 

fedezetét a település költségvetésében biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János tehetséggondozó Programba történő 

jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az 

első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: Papp János polgármester 

 

 

6. A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatója az adórendelettel kapcsolatban 

Előterjesztő: Papp János polgármester 

      

Papp János polgármester: Törvényességi felhívást nem kaptunk, de van egy-két kisebb hiba 

a rendeletünkben, amit orvosolni kell. Novemberben mindenképpen vissza kell térni az 

adórendeletünkre, mert szerintem a kommunális adó mértékét emelni kellene. Nagyon 

alacsony – itt a környéken a legalacsonyabb, és igen kevés az adóbevételünk. 

Megkapták előterjesztésként képviselő-társaim a Somogy Megyei Kormányhivatal levelét, és 

a rendelet módosításának tervezetét.  

Tisztelt Képviselő-testület!  
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Kérem, hogy az adórendeletet módosító rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg 

döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:  

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

a helyi adóról szóló 20/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

7.  Egyebek  

 Előterjesztő: Papp János polgármester 

7.1 Szelhofer Lívia nemesvidi lakos kérelme 

 

Papp János polgármester: Megkaptátok az előterjesztést. A tavalyi évben elkészült 

településrendezési terv előírja az elkövetkező években a kérelemben szereplő utca mindkét 

oldalának, azok telkeinek belterületté nyilvánítását, azonban jelenleg az önkormányzat 

anyagilag nem tudja vállalni. Utánajártunk, az utcában a külterületi telkeket egyenként 

földmérővel ki kellene mérettetni, majd azután belterületté nyilváníttatni. Ez kb. 6-800.000 

Ft-os kiadást jelentene az Önkormányzatnak. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Igen, ez a kérdés kétoldalú. Szeretnénk segíteni a 

kérelmezőnek abban, hogy ide tudjon költözni, de sajnos nagyon sokba kerül, és erre jelenleg 

nincs anyagi keret. 

 

Papp János polgármester: Sajnos igen, ez most nem fér bele. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A településrendezési terv, illetve a HÉSZ szerint belterületté 

kell nyilvánítani azokat a telkeket, ahogy az Önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi. 

Szerintem a jövő évi költségvetésbe tervezzük bele majd, és akkor jövőre meg tudnánk 

oldani. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Igen, ez szerintem jó ötlet, így tudjuk értesíteni a kérelmezőt, 

hogy segítünk neki, csak egy kicsit ki kell toljuk a határidőt. 

 

Papp János polgármester: Szerintem is ez így jó ötlet, javaslom elfogadásra. 

 

Papp János polgármester: Aki támogatja a pályázat beadását, kérem kézfeltartással 

szavazzon! 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő 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 

59/2015 (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a kérelemben szereplő 

Somogyzsitfa, Zrínyi utca telkeinek belterületté nyilváníttatását azzal, hogy a jövő évi 

költségvetés terhére betervezi, és a jövő évben annak alapján elindítja fenti telkek belterületté 

nyilvánítási eljárását. 

 

Felelős: Papp János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

7.2 Tájékoztató a településen történt felújítási munkákról 

 

Papp János polgármester: Feregyházon a temető rendbe lett téve, ravatalozó most készül: új 

tető, lambéria, mennyezet felújítása, térkő lerakása. A bekötőutat majd jövőre tervezem 

megcsináltatni a kiskaputól a ravatalozóig. Sok sír belelóg az útba, előbb a tulajdonosokkal 

kell egyeztetnem. Kultúrház-temető között ásattunk árkot, temető melletti birtok 

tulajdonosának küldtünk felszólítást területe rendbetételére. Könyvtár tetejét meg kellett 

bontani, a lécek szét voltak rohadva, azért ázott be a könyvtár. Kijavítottuk. Rájöttem, hogy a 

Kultúrház nyitott wc ablakán gyerekek bemászkáltak, szóltam a szüleiknek. Buszmegállót 

rendbetettük, kifestettük, padot csináltunk, erre a gyerekek újból összefirkálták. 

 

Lutor Károly képviselő: Úgy kell hagyni, ahogy van, nem érdemes megcsinálni. Nem 

becsülik a munkánkat. Nagyon bosszantó. 

 

Papp János polgármester: Hirdetőtáblák rendbe lettek téve, kaszálást is igyekszem szinten 

tartani. 

 

Majai István képviselő: A szőcsényi temetőben a sírokon volt a lekaszált fű. Le kell velük 

söpörtetni. 

 

Papp János polgármester: Rendben, igyekszem lesöpörtetni, de sajnos mindenre nincs idő. 

Zsitfai részen elkészült a parkoló az Önkormányzatnál. Temető, ravatalozó rendbe lett téve, 

fel lett újítva. Önkormányzatnál villanyszerelő kellett, mert az automata sokszor lecsapódott, 

illetve a bojlert vízköveztük ki a Robival. Szőcsényben a Kultúrházhoz szemetes tároló lett 

rakatva. Pályázatot adtunk be a Petőfi utcai járda kiépítésére, temetői bekötőutak 

rendbehozatalára. Pásztorházi útnál az árkot megásattuk, a költségeket a Kovács Attillával 

közösen viseljük. Zita telke végétől is ki lett szedve a föld. Szélessávú internet kiépítése is 

folyamatban van. Szőcsényi Kultúrház, orvosi rendelő, Kultúrházzal szembeni épület rendbe 

lett téve. Temetőben fel kellett bontani a csapot, a fagytalanító szétment, kicseréltük. 

Jövőre nézve: szolgálati lakás felújítását tervezzük, sajnos idén a pályázatot erre nem lehetett 

beadni. Autócsere kellene, nagyon rossz állapotban van már műszakilag, emellett az edények, 

éthordók sem férnek bele. Terveim között szerepel a fehéregyházi járda felújítása, Közúttól 

majd engedélyt kell kérni. 
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Lutor Károly képviselő: Főleg rossz a járda a buszmegálló lépcső és a német háza közötti 

szakaszon. Csoda, hogy nem volt még baleset. 

 

Papp János polgármester: Megkérem a Majai Istvánt, hogy mivel a család bérli a boltot, 

tegyék rendbe az udvart, le kellene kaszálni, meg rengeteg odadobált sörösüveg, doboz van. 

Ha nem szeretnék rendbe tenni vagy nem kell az udvar, akkor lekerítem, és akkor az 

önkormányzat dolgozóival rendbe tetetem. A kivágott fát én égetettem, nagy füst volt, ezért 

elnézést kérek a Lutor Veronikától, Nem gondoltam volna, hogy ilyen erős füst lesz, ha 

tudtam volna, a bolt bezárása után gyújtattam volna be. Még egyszer elnézést kérek. 

 

Majai István képviselő: Rendben van. Az udvart lekaszálom, rendbe tesszük. Más téma: 

Meg szeretném kérdezni, hogy a Magyar Norbert nagymamája – aki jelenleg a legidősebb 

asszony Somogyzsitfán – a korábbi szokásokhoz híven miért nem köszöntöttük fel. 

 

Papp János polgármester: Elnézést kérek, valóban elmaradt. Semmilyen személyes ellentét 

nincs, nagyon sok építkezést, felújítást bevállaltam erre a nyárra, és elfelejtettem. Szeretném 

kérni, járuljanak hozzá képviselő-társaim, és utólag, de szeretném felköszönteni. 

  

Árvai Zoltán alpolgármester: Mindenképp fel kell köszöntenünk, ha utólag is. Javaslom 

menjünk el mindannyian, az egész testület. 

 

Papp János polgármester: Köszönöm szépen. Jelezni fogok, hogy mikor, és menjünk el 

együtt felköszönteni. Elnézést kérek érte. 

Majai István képviselő: Egyetértek, ha kell én elmegyek egyedül is, de fel kell köszönteni. 

Legjobb, ha együtt megyünk. Meg szeretném kérni a Polgármester urat, hogy a fatelephez 

vezető utat is tisztítassa meg, mert a fák nagyon benőttek, nagyobb kocsik már ki sem férnek 

alatta, félek, hogy kiszakítják a ponyvát.  

 

Papp János polgármester: Természetesen, hamarosan nekiállunk. Sajnos a hegyi utak 

pucolásával is lassan haladunk. 

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Meg szeretném kérdezni, hogy nem pályázhatnánk 

falugondnoki buszra, ha az autót már mindenképpen le kell cserélnünk? 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Sajnos, nem pályázhattunk idén sem, mert már meglévő 

szolgáltatások pályázhatnak. Emellett tanyagondnoki szolgáltatás 70 és 400 fő között, 

falugondnoki szolgáltatás 600 fő alatti településen lehetséges. Somogyzsitfa közel 600 fő, azt 

nem lehet átlépni. Ha lesz jövőre pályázati lehetőség, természetesen utánajárunk, hogy belefér 

–e a település a pályázati feltételekbe.  

 

Árvai Zoltán alpolgármester: Szeretném kérni, hogy a legutolsó testületi ülés is legyen 

felrakva a honlapra, illetve van arra lehetőség, hogy üzenőfalat hozzanak létre, ahol a 

település lakosai akár a testületi ülésekkel, akár más dolgokkal kapcsolatban reagálhatnak. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Természetesen, ez jó ötlet. Fogok beszélni a honlap 

szerkesztőjével. A település életével kapcsolatos dolgokat, felújítások fényképeit, 

programokat is fel lehetne rakatni. Reményeim szerint október 1-től dolgozni fog 

közfoglalkoztatottként egy informatikus a hivatalban, őt meg fogom bízni ilyen munkákkal. 

Köszönöm a jelzést. 
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Papp János polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még kérdése, 

észrevétele? 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

         Papp János       Dr. Babina Bernadett   

         polgármester                 jegyző 


