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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 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. 

november 19-én megtartott közmeghallgatásáról. 

 

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

Mártírok u. 64.)   

 

Jelen vannak:   Papp János polgármester, Árvai Zoltán alpolgármester, Lutor Károly, 

Majai István, Papp László képviselők  

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Jelen van még: 5 érdeklődő somogyzsitfai lakos 

    

Papp János polgármester megállapította, hogy a közmeghallgatás szabályszerűen került 

összehívásra, a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 5 fő jelen van, 

így a közmeghallgatást megnyitotta.  

 

Papp János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Örültem volna, ha többen 

eljönnek. Túl vagyunk 1 éven. Szeretném megköszönni az előző testületnek a munkáját, hogy 

összegyűjtötték, megspórolták a pénzt. Idén sok felújítást végeztünk. Visszahallottam a 

faluban, hogy „könnyen építkeztünk, mert volt miből”. Szerintem azért vagyunk, hogy a falu 

fejlődjön. 

 

Az önkormányzat épületével kapcsolatban az alábbi felújításokat, egyebeket végeztük: 

1. Befestettük az épületet körben, mivel 3 színű volt az épület. 

2. Kicseréltettük az ablakokat. 

3. Bútorokat vásároltunk. Ez miatt is támadtak a faluban, hogy ezt a pénzt inkább a 

rokkantnyugdíjasoknak adtuk volna. Úgy gondolom, hogy a község megítélése az 

önkormányzat épületétől, kinézetétől is függ. 

4. A parkolót megépítettük az Önkormányzat mellett, mivel kevés a hely, összevissza, 

mindenhol álltak az autók. 

5. Rendbe lett téve, ki lett tisztítva az épület mögötti terület. 

6. Számítógépes rendszer elavult volt, azt is fejlesztettük. 

 

A település „zsitfai” részén az alábbi felújításokat, egyebeket végeztük: 

1. Ravatalozó felújítottuk: festés, ablakcsere, lábazat javítás stb. 

2. Temetősövényt lenyírtuk. 

3. Rendbe rakattuk a buszmegállókat: Feregyházi részen, zsitfai részen. Kaptam 

bírálatot: miért nincs pad. Megjegyzem eddig sem volt, de készítettem, már az is van. 

A festés után 2 nappal összefirkálták a gyerekek. Oda kell rájuk figyelni. 

4. A Petőfi utcával kapcsolatban: pályázatot adtunk be járda felújításra (meg a temetői 

bekötőutak kiépítésére), de sajnos nem sikerült egyelőre. 
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A település „feregyházi” részén az alábbi felújításokat, egyebeket végeztük: 

1. Feregyházi temetőnél:körbekerítettük, visszaállítattuk az oszlopokat, körbenyírtuk. 

Betontuskókat, régi köveket az alpolgármester úr segítségével elvitettük. Tolólapos 

géppel ásattunk gödröt, abba fatuskókat stb. beleraktuk. 

2. Ravatalozót felújítattuk: lambériamennyezet, térkövezés. Szeretnék majd a kiskaputól 

a ravatalozói gárdát építtetni, remélem jövőre sikerül. Ásattunk egy árkot a 

Kultúrháztól a temetőig, nagyon megállt ott a víz. Felszólítást küldtünk a temető 

melletti gazdáknak a terület rendbetételére, azóta le is kaszálta. 

3. Kultúrház: könyvtár tetejét le kellett bontani, mivel leázott, lécek szét voltak rohadva. 

Csatornákat ki kellett cserélni. Gyerekek focilabdával szétrugdosták, meg a falat is. 

Elcsíptem ott 3 gyereket, akik labdát rugdalták a falnak. Rájuk szóltam, meg a 

szüleiknek, azóta nem volt gond. Nem az a baj, hogy ott fociznak, de ne a falnak, 

ablakoknak rugdalják a labdát. 2 fát ki kellett szedni, gyökér szétnyomta a járdát. 

Mellékhelyiséget rendbe kellett rakni. Gyerekek a wc ablakon bemásztak, lábnyomok 

voltak a falon, le kellett festenünk. 

4. A járda a közúté, beszéltem a közutasok kaposvári vezetőjével. Azt mondta, menjünk 

el hozzá, átadják a járdát, hozzájárulnak a terület megosztásához. Onnantól lehet a 

felújításra pályázni. 

5. Hegyi utak: tisztítottuk, Lutor Károly képviselő összerakatta, jövő héten megyünk 

égetni. 

 

Kaszálás: nyáron szinte hetente kellett kaszálni, igyekeztünk rendet tartani. Az miatt is ért 

bennünket kritika, hogy miért nem söpörjük le a sírokról a levágott füvet. Előfordul, hogy 

marad rajta, de igyekezünk leszedni. 

Szemétszállítás: 2015. július 1-től át kellet térnünk heti szállításra, lakossági kifizetésre, 

melyet teljes összegben az önkormányzat visszatámogat. 

Adó: Jövő évtől 2.000 Ft-al emeljük a kommunális adó összegét. Muszáj volt, mert a 

szemétdíj a heti szállításra áttérés miatt nagyon megemelkedett, és az önkormányzat vállalta, 

hogy a teljes összeget visszatámogatja a lakosságnak, így nagyon megemelkedtek a 

költségeink. Inkább most szidjanak bennünket, mint később sokkal nagyobb összegben 

kellene emelni. 

Kukák: ki milyen kukára jogosult: kihirdettük a faluban, de még mindig sokan nem értik: 2 

főig: 60 literes, 3 főig 80 vagy 120 literes, 3-nál több fő esetén: 120 literes. 

Hivatali autó csere:Megnövekedett a szociális étkezők száma, nem fértünk el a kis autóban, 

emellett a műszaki állapota is megromlott, 300 e Ft-ot kellett volna rá most költeni. Eladtuk 

egy használt autó kereskedésnek 500 e Ft-ért és megvásároltuk a Somogysimonyiak Renault 

típusú kisbuszát 1 m Ft-ért. 

Szélessávú internet: A faluban is kiépítik. Adtunk helyet hátul, az önkormányzat épülete 

mögött, de nem a falra rakták, hanem az út közepére. A vezetéket már húzzák. 

Világítás: Enerin Kft.-vel kötöttünk szerződést, jövő év tavaszától kezdik el kiépíteni a 

korszerűbb, ledes világítást.13 év garancia lesz. Mi ugyanúgy fizetünk az EON fele, ők 

egymás között rendezik. 

Szociális tűzifa: 51 m3-t nyertünk pályázaton, 2015. december 15-ig be lehet adni a 

kérelmeket. 

Hidak tisztítása: Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a hidakat tegyék rendbe, mivel nem 

folyik el rendesen a víz. Ez a közutasok, katasztrófavédelem kérése is. 

Utcanév: Lignex Kft. kérte, hogy a Somogyzsitfa, Felsőpuszta kapjon utcanevet, mivel a 

kamionosok nem találják. A testület a Platán utca elnevezést választotta az utat kísérő 

platánfák miatt.Kérem a lakosságot, fejtse ki a véleményét. Lakosoknak nem kerül semmibe, 

az Önkormányzatnak lesz vele munkája és költsége. Ez egy önkormányzati út, van rajt egy 
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fertőtlenítő medence, kérem a Lignex Kft-t, hogy töltsék fel, rakjanak bele kavicsot, hiszen ők 

használják, az önkormányzat egyáltalán nem. 

Jövőbeni tervek: Ugyanezt a vonalat szeretnénk folytatni. Van még mit tenni a 

ravatalozókkal, Kultúrházzal. Nem ülhetünk karba tett kézzel. 

1. Járda felújítása Feregyházon. 

2. Kamerarendszer kiépítése. Ha lesz rá pályázat, mindenképp megpróbáljuk. 

3. Temetőutak kiépítése. 

4. Szolgálati lakás felújítása. 

5. Szőcsényi temető: kövesút felőli bejárót meg kell szüntetni, bevisszük a parkolóba. 

Nem kellene az útra parkolni. Fásítani is szeretnénk minden temetőben. 

6. Zsitfai Kultúrház: hátul van bejáró, azt kellene megcsináltatni. Hátsó folyosó régi 

cementlappal van lerakva, azt kellene lejárólapoztatni. Színpad oldala foltos, azt 

szeretnénk lambériával lefedni. A Kultúrház előtti betonos részt szeretnénk még 

letérköveztetni. 

7. Pályázatok: tervben van napelemes rendszer kiépíttetése az olcsóbb fűtés miatt. 

 

Nem vettünk árvácskát az idén. Tavasszal, amikor a legszebb, akkor szedtük ki. Csákányi 

polgármester sem vett. Felesleges télre virág. Nyáron a virágok öntözésében – pedig sokan 

ígérték – kevesen segítettek. 

2 tűzoltókocsink van, tavasszal szeretném lefestetni és kiállítani a falu két részén. 

Tavaly Szőcsényben karácsonyfát állítottunk, idén is szeretnék, illetve a falu zsitfai részében 

is. Nem bántotta senki sem a díszeket, és a faluból sokan hoztak is rá. 

 

Vida Lászlóné somogyzsitfai lakos: A szemétszállítási díjat, kommunális adót most emelték 

meg  Nagyszakácsiban is. Karácsonyfát valóban nem bántotta senki, mert nagyon örültünk 

neki. Az átmenő forgalom nagy, nem mindegy hogy néz ki a falu.Megdícsérem a 

közmunkásokat is, Szőcsényben folyamatosan kaszáltak és összeszedték a leveleket is. 

Szemét sincs. Szőcsényi Kultúrház szép lett, szép lett a központ. 

 

Papp János polgármester: Hetente szedték a közmunkások a szemetet még Szőcsény és a 

Zsitfai rész között is. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: A közmunkások 2 órát szoktak lenni a központban… 

 

Papp János polgármester: Ez igaz, de az alatt a 2 óra alatt elkészültek a kaszálással, a terület 

rendbetételével. 

 

Vida Lászlóné somogyzsitfai lakos: A temetői sírokon pár szál fű, otthon is marad el ennyi. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Ti jegyeztétek meg a füvet Márti. 

 

Vida Lászlóné somogyzsitfai lakos: Lehet hogy mondtuk, de azt tapasztaljuk, hogy a 

kaszások valóban söpörnek. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő urak! 

Megköszönöm, amit csináltatok. Folytattátok, amit elkezdtünk, meg lett csinálva. Meg 

kívánom jegyezni: a verebek azt csiripelik, üres kasszát adtunk át. 

 

Papp János polgármester: Ez hülyeség. Ilyen rosszindulatú pletykákkal nem kell 

foglalkozni. 
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Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Volt pénz, meg tudtátok csinálni. Tavaly is meg 

lehetett volna, akkor én már beteg voltam. Szép a falu, ha ezen az úton haladtok, jó irányba 

haladtok. Figyelemmel kísérem a pályázatokat, és ha jól tudom, van egy pályázat 

megfigyelőnk is. Ebben az évben is voltak kiírva útfelújításra pályázatok, járdafelújításra is. 

Arra figyelni kell, nem a Magyar Közút tulajdona, belelógnak a telkek is. Minden ki kell 

kérni, ki kell sajátítani. Örülök, hogy sikerült buszt venni. Fel fog állni a falugondnoki 

szolgálat? 

 

Papp János polgármester: Felesleges, itt a csákányi falugondnok, az Attila. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Azért nem akarjátok, mert akkor az Attilának 

kevesebb munkája lenne. Én tettem volna ki árvácskát. 

 

Papp János polgármester: Én nem szerettem volna. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Ezzel nem értek egyet. Októberben még ki szoktuk 

ültetni. 

 

Papp János polgármester: Feleslegesnek tartom. Télen a hó belepi, majd tavasszal. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Karácsonyfa szép dolog, bár akkor javasoltátok 

volna…nekem nem jutott az eszembe. 

 

Papp János polgármester: Nekem sem javasolták, én fejemből pattant ki, és nem nagy 

költség. Elfelejtettem mondani: nyáron 10 gyermek elmehetett táborba, melyet a falu 

támogatott. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos:Nem értek egyet az 50 %-os adóemeléssel. Akik 

sumákolnak, el van nézve. Sokan nem fogják kifizetni, iparűzési adó emelése 0,5 %-al többet 

hozna. 

 

Vida Lászlóné somogyzsitfai lakos: Meg szeretném kérdezni a szemétszállítással 

kapcsolatban, hogy kell vennünk kukát is meg zsákot is. 

 

Papp János polgármester: Nem, csak ha megtelik a kuka, és pluszba szeretnél még kitenni. 

 

Vida Lászlóné somogyzsitfai lakos: Az adóemeléssel kapcsolatban azt gondolom, hogy 

komfortos lesz a település, biztos az embereknek nem lesz jó a testület, de muszáj meglépni, 

már rég meg kellett volna. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: 300 e Ft plusz bevétel számít? 

 

Papp János polgármester: Úgy gondolom, később fog számítani. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Gyerekek kapnak Mikulás csomagot? 

 

Papp János polgármester: Lesz Mikulás, persze.1.400 Ft-os csomagok lesznek. Nyugdíjas 

buli is lesz december 18-án, ahol a nyugdíjasok 5 e Ft-os Erzsébet utalványt fognak kapni. 
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Vida Lászlóné somogyzsitfai lakos: El kívánom mondani, 1 évvel ezelőtt sérelem ért. Skoda 

Lillának feltettem a kérdést, mindenki fizet-e adót. 2 hónapig nem beszéltek velem. Azt 

mondták, ez nem ide tartozik. 

 

Papp János polgármester: Persze, adótitok, nem lehet elmondani. 

 

Térdig Gabriella somogyzsitfai lakos: Minden önkormányzatnál ez a leghúzósabb, 

legkényesebb téma. 

 

Vida Lászlóné somogyzsitfai lakos: Igen, mindenkit sért, bosszant az az ember, aki nem 

fizet. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Nem sokan vannak a közmeghallgatáson. 

Próbáljátok meg úgy mint régen, 2 közmeghallgatást tartani: Szőcsényi és Zsitfai részen is. 

 

Papp János polgármester: Attól tartok, akkor sem lennének többen. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Ennyire nézik, tisztelik a képviselő-testületet. 

 

Papp János polgármester: Igen, az a baj, hogy amit hallanak úton, kocsmában, azt beszélik. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: Van valami elképzelés a szennyvízzel kapcsolatban? 

 

Papp János polgármester: Semmi, ha kérdezem, azt mondják, meg ne próbáljam, mert nem 

írják alá. Nagyon sokba kerül. 

 

Lutor Károly képviselő: Ha az Unió kötelezővé teszi, majd az állam megcsináltatja. 

 

Nagy László Ottó somogyzsitfai lakos: El kell rajta gondolkodni, akkor kedvezményesebb 

lett volna. Marcali a Szakiskola miatt beszállt volna. 

 

Papp János polgármester: Azóta költségek elszaladtak. Ha pályáznánk is, nagy önerő 

kellene, Nemesvid is abba fulladt bele. Biztos, hogy jó lenne a szennyvíz, de kockázatos. 

 

Lutor Károly képviselő: Nekünk, idősebb korosztálynak már nem hiányzik. 

 

Gombai Tibor somogyzsitfai lakos: Ha törvény előírja, állam biztosítani fogja. 

 

H. Lajos somogyzsitfai lakos: Meg szeretném kérdezni, hogy az Orsós Tibi honnan hordja 

azt a sok jó fát? 

 

Papp János polgármester: Mikor te kivágtad, honnan hordtad? A Tibi kipucolta a Térdig 

Gabiék felől menő árkot, és megengedtem neki, hogy a pucolás fejében elviheti. Másik fát 

tőlünk nem vitt. A szőcsényi gesztenyésben kipucoltattam a letört ágakat, mivel a Kovács 

Attila szólt, hogy nem tudnak kombájnnal alámenni. Innen olyan fákat engedtem neki elvinni, 

melynek a közepe el volt rohadva. Aki sajnálja, pucolja ki és elviheti. Irigyek az emberek, ne 

bántsuk egymást. 
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Lutor Károly képviselő: Még az Ottó volt a polgármester, mikor a Tibi kb. 60 m3 tűzifát 

elvihetett az út kipucolása fejében. Ingyen bérmentve. Akkor annyiban hibáztunk, ki kellet 

volna kötni, hogy ezért cserébe 3 évig tisztántartja a területet.  

 

Papp János polgármester: Tényleg nagyon rossz minőségű fák voltak, 3-5 cm átmérőjűek. 

Akkor ha más kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm hogy itt voltak 

 

Papp János polgármester: További hozzászólás hiányában a közmeghallgatást bezárta.  

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

         Papp János       dr. Babina Bernadett   

         polgármester                    jegyző 

 


