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Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

_____________________________________________________________ 

 

JJ EE GG YY ZZ ŐŐ KK ÖÖ NN YY VV   

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 

november  24-én 14.30 órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Faluház (Somogysámson, Fő u. 116.) 

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Farkas János, Király László, Pálfi János, Somogyi-Magyar József 

képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

Meghívottak:  Buzás László rendőrkapitány  

   Tury Ottó osztályvezető 

   Endrődi Norbert körzeti megbízott  

   Molnár Tamás rendőrzászlós 

   Lukács Zsolt rendőrzászlós  

   Bereczk Balázs kistérségi irodavezető 

   Mika Lászlóné igazgató 

 

Fazekas Ede Máté 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 a napirendek sorrendjében van módosító javaslata, 

mely szerint a 7. valamint a 8. napirend megtárgyalásával kezdenénk a testületi ülést.  

Megkérdezte, hogy a képviselők részéről a meghívóban szereplő napirendeken felül van-e 

egyéb javaslat.  

Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a módosított napirendet:  

 

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

 

N A P I R E N D 

 

 

1. Közvilágítás szolgáltatására érkezett ajánlatok megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

  

2. Közvilágítási karbantartási szerződés megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

3. Sávolyi 20 Kv-os gerinc átépítése új nyomvonalra  
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

4. Beszámoló Somogysámsonban folyó közbiztonsági és bűnmegelőzési tevékenység  

Helyzetéről  

            Előterjesztő: körzeti megbízott (felkérésre) 
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5. Beszámoló a Marcali Kistérség tevékenységéről 

 Előterjesztő: Bereczk Balázs a kistérségi munkaszervezet vezetője (felkérésre) 

 

6. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 
  Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

7. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

  Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

8. Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

9. Egyedi kérelmek (zárt ülés) 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

10. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

 

1. Közvilágítás szolgáltatására érkezett ajánlatok megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

  

Fazekas Ede Máté polgármester: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 

az anyag kiküldése óta még egy ajánlat érkezett a Magyar Villamos Művek Zrt-től. Az 

ajánlatuk 14,60 Ft/kwh. Kérte a képviselőket, hogy az ő ajánlatukat is vegyék figyelembe. 

Elmondta, hogy a Fényhozam Kft. által megküldött referenciáknak utána érdeklődött, az 

önkormányzatok meg voltak elégedve vele. A szolgáltatók által megküldött szerződések 

ugyanazokat a feltételeket tartalmazzák. Álláspontja szerint annak ellenére, hogy nem az E-

ON a legolcsóbb ajánlattevő, az elsők az egyenlők között elv alapján a garanciát mégis a 

velük való szerződés jelenti. Ezért javasolja a velük való szerződéskötést.  

 

Pálfi László képviselő: egyetértett a polgármester javaslatával, szintén az E-ON-nal javasolja 

a közvilágítási szerződést megkötni.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte, hogy a megküldött árajánlatokról történt-e 

személyes egyeztetés. Elmondta, hogy mindig van lehetőség arra, hogy az önkormányzatok 

alkudjanak a megküldött árakhoz képest. Véleménye szerint is az E-ON-nal kellene 

szerződést kötni. Ugyanakkor javasolta, hogy a határozati javaslatot egészítsük ki a 

szerződésben meghatározott feltételekkel- ár tekintetében.  

 
Fazekas Ede Máté polgármester: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel 

a kiegészített határozati javaslatot, mely szerint az önkormányzat az EONnal kössön 

szerződést a közvilágítás szolgáltatására.  

 

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

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

66/2010. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 
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Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Közvilágítás szolgáltatására 

érkezett ajánlatok megtárgyalása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közvilágítási villamos energia 

vételezésére 2011. január 1. napjától az E-ON Energiaszolgáltató Kft.-vel köt szerződést.  

A szerződéses közvilágítási villamos energia egységára 2011. január 1. napjától 2011. 

december 31. napjáig 14,97 Ft/kwh.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

 

2. Közvilágítási karbantartási szerződés megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a közvilágítás karbantartását eddig az EH-

SZER Kft. látta el, mellyel az önkormányzat teljesen meg volt elégedve. Ezen szerződésünk 

2010. december 31. napjával le fog járni. Két árajánlat érkezett a közvilágítás karbantartására: 

a korábbi szolgáltató cégtől az EH-SZER-től, valamint a Fényhozam Kft-től. Az EH-SZER 

ajánlata 8,86 Ft, a Fényhozam Kft 8,80 Ft.  Tekintettel arra, hogy a korábbi szolgáltatóval 

kapcsolatban semmilyen probléma nem volt, javasolta újabb egy évre megkötni a szerződést.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: javasolta, hogy az EH-SZER kapcsolattartójával vegye 

fel a polgármester a kapcsolatot kedvezőbb ajánlat érdekében, ugyanakkor véleménye szerint 

is az EH-SZER Kft-vel kell a szerződést megkötni. Kérte, hogy a polgármester az egyeztetés 

eredményéről tájékoztassa majd a testületet.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: javasolta, hogy az EH-SZER-rel történő szerződéskötést 

hagyják jóvá a képviselők, azzal, hogy a későbbiekben tájékoztatást ad arról, hogy tudott-e 

engedményt szerezni.  

 

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

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

67/2010. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Közvilágítási karbantartási 

szerződés megtárgyalása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 1. napjától 2011. 

december 31.napjáig a közvilágítás karbantartására szerződést köt az EH-SZER Kft.-vel.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 
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3. Sávolyi 20 Kv-os gerinc átépítése új nyomvonalra  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté  

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a Tempo-Vill Kft., mint tervező az E-ON 

képviseletében megkereste az önkormányzatot, hogy a sávolyi vezetéket át kívánják helyezni. 

Elmondta, hogy Neubauer Tibor műszaki tervezővel egyeztetett, aki elmondta, hogy az 

áthelyezésre amiatt van szükség, mert az oszlopok olyan iszapos, lápos területen találhatók, 

hogy nem lehet megközelíteni őket. Az út mellé helyezésnek ez az indoka. A faoszlopokat 

vasbeton oszlopokra fogja kicserélni az E-ON. Tájékoztatást adott arról is, hogy a lakosok 

azért kaptak, kaphattak hozzájárulást kérő levelet, mert a jogszabály értelmében a cégnek meg 

kell keresnie a biztonsági övezetet elérő minden tulajdonost. A biztonsági övezet 6 méteres 

sávban helyezkedik  az érintett területtől.  A részletes műszaki leírást ismertette. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: azon véleményének adott hangot, hogy a hozzájárulást 

csak úgy lehet megadni az E-ON részére, hogy az ott található földút járhatóságát nem 

veszélyeztetheti a cég. Valamint elmondta, hogy kártalanítást is kérni kell a hozzájárulásban, 

hogy esetleg, ha később indokolt lesz, ne tudják azt mondani, hogy a hozzájárulást az 

önkormányzat megadta.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további hozzászólás hiányában javasolta, hogy a 

hozzájárulást a fenti kikötésekkel adja meg az önkormányzat.  

 

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

  

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

68/2010. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Sávolyi 20 Kv-os gerinc 

átépítése új nyomvonalra” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete megadja az út és árokkezelői 

hozzájárulást a mellékelt műszaki leírás alapján a Sávoly 20 kv-os gerinc átépítéséhez azzal, 

hogy az ott haladó önkormányzati földút járhatóságát nem veszélyeztethetik. Amennyiben 

indokolt, az önkormányzat kártalanítási szándékát fenntartja.  

 

 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 
 

 

 

 

4. Beszámoló Somogysámsonban folyó közbiztonsági és bűnmegelőzési tevékenység  

Helyzetéről  

            Előterjesztő: körzeti megbízott (felkérésre) 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: köszöntötte a rendőrkapitányság részéről megjelenteket, 

különösen Buzás László kapitányságvezető urat. Megkérte a beszámoló ismertetésére.  
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Buzás László rendőrkapitány: gratulált minden megválasztott képviselőnek, a 

polgármesternek, sok sikert kívánt a munkájukhoz. Véleménye szerint a beszámoló 

részletesen tartalmazza a község közbiztonsági helyzetét, ezért inkább a rendőrkapitányság 

munkájáról kíván átfogóbb képet adni, hiszen a község helyzete sem értékelhető külön. 

Elmondja, hogy 20 státuszt kapott a kapitányság a határőrség integrációja kapcsán. 

Ugyanakkor az előző évben 7 település csatlakozott az illetékességi területükhöz. Az első 

évben saját erőből oldották meg a feladatokat, ezt sajnos megérezték a belső települések, 

hiszen a Balaton parti községeknél a nyáron sokkal magasabb létszám szükséges. Most ez a 

20 státusz lhetőséget adott arra, hogy átszervezzék a belső rendet.Véleménye szerint a 

közlekedésrendészeti alosztályt kellene osztállyá szervezni, erre vonatkozó javaslatuk már az 

ORFK-n van. Elmondja, hogy a kollegák a bűnügyekkel meg vannak terhelve. A számok 

mutatják, hogy a közlekedési osztály jó eredményeket ér el. Jelezte, hogy a Marcali 

Kistérségben nagyon magas az ittas vezető, a balesetek 30%-át ők okozzák. Közrendvédelem 

területén nőtt a szabálysértések száma, 1300-ról 1700-ra emelkedett, ugyanakkor a 

bűncselekmények száma nem emelkedett. Nagyon jónak tartja, hogy 50%-os felderítési 

eredményességgel dolgoznak.  

Elmondja, hogy igyekeznek minél többet itt lenni a településen, a körzetben. Megköszönte az 

önkormányzat támogatását a körzeti megbízott iroda tekintetében. Véleménye szerint ez a 

legjobban felszerelt iroda a térségben. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megkérdezte, hogy kérdés,észrevétel van-e.  

 

Király László képviselő: azon kérését fejezte ki, hogy a rendőrök fordítsanak nagyobb 

figyelmet a járdán történő közlekedésre. Hívják fel a figyelmet rá.  

 

Endrődi Norbert körzeti megbízott: válaszában elmondja, hogy pár évvel ezelőtt még azzal 

is megpróbálkozott, hogy a közlekedési szabályokat kiragasztotta a villanyoszlopokra. Nem 

sok sikerrel. Véleménye szerint most, hogy megkezdte a működését a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat talán az ő közreműködésükkel el lehet valamit érni. 

 

Pálfi László képviselő: uzsorával kapcsolatban kérdezte, hogy van-e a rendőrségnek 

tudomása arról mi zajlik a településen. Jelezte, hogy a kóbor kutyákkal kellene valamit 

csinálni. 

 

Buzás László rendőrkapitány: elmondja, hogy ez egy nagyon nehéz ügy. Sokszor előfordul, 

hogy az uzsorázó és az uzsorázott személy korábban közösen követett el bűncselekményt, 

tehát nagyon szorosan kötődik a két csoport egymáshoz. Nagyvárosban annyira nem ,ilyen kis 

településen viszont a személyes kötöttség miatt ritka, hogy valljanak egymásra. Tudnak róla, 

de nagyon nehéz emiatt a felderítés.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint nagyobb probléma az italkimérés, 

nemcsak a magánszemélyek tekintetében. Felhívja a figyelmet, hogy ez a falopások időszaka, 

kérte, hogy erre kiemelten figyeljenek oda. A körzeti megbízottak létszámkérdésével 
kapcsolatban megkérdezi, hogy az örs létrehozásának kérdése mennyire szerepel a 

napirenden. Kérte, hogy a körzeti megbízott iroda ajtaján elgyen kifüggesztve az 

elérhetőségük. Megköszönte a munkájukat.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a kérdéseit részben feltette Somogyi-

Magyar József is. A rendőrörs létrehozására kérdezett rá, valamint, hogy van-e arra lehetőség, 

hogy helyben lakó rendőr kerüljön ide, hiszen szolgálati lakással rendelkezünk. Megkérdezte, 

hogy van-e lehetőség az itteni rendőrök számának bővítésére. Elmondta, hogy polgárőr 

egyesületet szeretne létrehozni a környéken jól működő egyesületekhez hasonlóan.  

A korábbiakban jól működő kapcsolatot a továbbiakban is szeretné fenntartani.  
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Buzás László rendőrkapitány: a kóbor kutyákkal kapcsolatban elmondja, hogy ez pénzbe 

kerül. Az önkormányzatnak a helyzet rendezése érdekében gyepmesteri szerződést kell 

kötnie. Véleménye szerint tavasszal az oltások környékén lehet  razziázni, hiszen ha nem 

oltatták be az állatot, akkor azt kifejezetten tudják ellenőrizni.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy kistérségi szinten történik most várható 

egyeztetés a gyepmesterrel és akkor talán lesz előrelépés ebben az ügyben. 

 

Buzás László rendőrkapitány: a falopásokkal kapcsolatban elmondja, hogy kiemelten 

kezelik a szabálysértéseket, hiszen a tulajdon elleni szabálysértések esetén 20.000 Ft 

elkövetési érték alatt is elzárást lehet elrendelni. Elmondja, hogy élni fognak ezzel a 

lehetőséggel. A rendőrörssel, illetve a körzeti megbízott irodával kapcsolatban elmondja, 

hogy jelenleg 5 státuszból 4 fel van töltve. Több próbálkozás volt a szolgálati lakással, hogy 

helyben lakó rendőrünk legyen, sajnos sikertelenül. Köszöni a lehetőséget, hogy továbbra is 

fennáll, megpróbálja újra hirdetni és úgy rendőrt csábítani a településre. Az örs jelenleg nem 

reális elképzelés. Ahhoz, hogy működőképes legyen egy örs, legalább 14-15 fő szükséges, 

véleménye szerint erre most nincs lehetőség.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte, hogy arra nincs-e lehetőség, hogy a 

robotzsaru programot itt feltelepítsék a számítógépre, mert akkor legalább a helyszínen 

tudnának dolgozni a kollegák.  

 

Buzás László rendőrkapitány: elmondja, hogy ezt kezdeményezni fogja , egy laptop és egy 

kulcs segítségével elképzelhető, hogy megoldható.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megköszönte a rendőrök munkáját, valamint további 

eredményes munkát kívánt. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.  

 

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

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

69/2010. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a 

Somogysámsonban folyó közbiztonsági és bűnmegelőzési tevékenység helyzetéről” című 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Marcali Rendőrkapitányság 

beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő: 2010. november 30. 
Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Buzás László rendőrkapitány 
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5. Beszámoló a Marcali Kistérség tevékenységéről 

 Előterjesztő: Bereczk Balázs a kistérségi munkaszervezet vezetője (felkérésre) 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: köszöntötte a Marcali Kistérségi Irodavezetőt, Bereczk 

Balázst. Megkérdezte, hogy a beszámolót kívánja-e kiegészíteni.  

 

Bereczk Balázs irodavezető: kiegészítésében elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy 

folyamatosan tudta működtetni a kistérség az úszásoktatást, véleménye szerint ez egy nagyon 

jó lehetőség a gyerekeknek. A közfoglalkoztatás fontosságát hangsúlyozta, a 

közmunkaprogram keretében sok gépet szereztek be. A normatíva igényléssel kapcsolatban 

elmondja, hogy abban az esetben ha egy másik óvoda tartaná fent a sámsoni óvodát 

tagóvodaként, akkor több normatívát tudna leigényelni az önkormányzat. A szakmai 

felügyelet tekintetében lenne ilyen esetben változás a fenntartás miatt. A jövőben véleménye 

szerint ezen érdemes lenne elgondolkozni.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában javasolta a 

beszámoló elfogadását.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

70/2010. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a Marcali 

Kistérség tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Marcali Rendőrkapitányság 

beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Bereczk Balázs irodavezető 

 

 

 

 

6. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 
  Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy a képviselők megkapták az előterjesztést. 
Megkérdezte, hogy azzal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. Annak hiányában szavazást 

rendelt el.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

71/2010. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 
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Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Beszámoló az önkormányzat és 

intézményei 2010. évi háromnegyedéves gazdálkodás helyzetéről című előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a III. 

negyedév folyamán az önkormányzat és intézményei a lehető legszigorúbb gazdálkodás 

mellett biztosította a működéshez szükséges feltételeket. A IV. negyedév folyamán is a lehető 

legszigorúbb takarékos gazdálkodást kell folytatni, az önkormányzati bevételek biztosítására 

továbbra is fokozott hangsúlyt kell helyezni.  

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

 

 

7. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

  Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy a képviselők megkapták az előterjesztést. 

Megkérdezte, hogy azzal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. Annak hiányában szavazást 

rendelt el.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

72/2010. (XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Önkormányzat és 

intézményei 2011. évi költségvetési koncepciója” c. előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetési 

koncepció elfogadásáról az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról a következő 

határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület elsődleges és alapvető feladata, hogy a legtakarékosabb 

gazdálkodás mellett elfogadható szinten működtesse az intézményeit, ezzel egyidejűleg 

az önként vállalt feladatokat, azok kifizetését vizsgálja felül. 

 

Törekedni kell az önkormányzat saját bevételek növelésére, pályázati lehetőségek minél 

szélesebb körű igénybevételére. Az önkormányzati vagyon, intézményi épületek 

karbantartását, felújítását a további jelentősebb anyagi kár elkerülése érdekében a 

lehetőségekhez mérten 2011. évben is folytatni kell. 

 

A tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásáig az intézmény finanszírozása az előző évi 

költségvetés 1/12-dének megfelelő összegben történik. 

 

 Határidő: 2011. február 15. 

 Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

    Dr. Skoda Lilla jegyző 
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8. Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatta a képviselő-

testületet, hogy a Somogyzsitfa-Csákány önkormányzatok által meghirdetett körjegyzői 

pályázati felhívásra benyújtotta a pályázatát. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte, hogy milyen okból döntött a pályázat 

benyújtása mellett.  

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: elmondta, hogy számára szakmailag előrelépést jelent. 

Somogysámsonban szeret dolgozni, ugyanakkor meg van annak az esélye, hogy megszűnik a 

hivatal és körjegyzőség lesz, mely esetben neki automatikusan megszűnik a jogviszonya.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megkérdezte, hogy ez mikori időponttól várható. 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: elmondta, hogy jelenleg még nincs elbírálva a pályázat, most arról 

tájékoztatta a testületet, hogy benyújtotta a pályázatot.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés nem merült 

fel, ezért szavazást rendelt el, javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

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

 

 

73./2010. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a Polgármesteri 

Hivatal tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

9. Egyebek:  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Pályázati lehetőség a község sérülékeny vízbázisának diagnosztikai vizsgálatára 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta  a képviselő-testületet, hogy két cég kereste 

meg egy pályázati lehetőséggel kapcsolatban, amely keretében a vízbázis diagnosztikai 

vizsgálatára lehet pályázni. Elmondta, hogy a DRV vezetőségében váltás volt, az előző 

vezetés az INNO-System Kft-t, a jelenlegi GEKKO Kft-t támogatja. Elmondta, hogy tárgyalt 

a DRV jelenlegi vezetésével, akiknek az a véleménye, hogy jelenleg náluk nincs meg az 

anyagi fedezet a pályázáshoz. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy már több alkalommal 
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kereste mindkét cég, de a pályázat benyújtásával kapcsolatosan is várhatóan pénteken fognak 

egyeztetni Sávolyon. Erre tekintettel jelenleg csak tájékoztatást adott az ügyben.  

 

 

 

Házi segítségnyújtás kötelező feladatellátás további biztosítása 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a Marcali Kistérség elkészítette a várható 

hozzájárulásokat arra az esetre, ha a Marcali Kistérség tartaná fent a Mesztegnyői társulást. A 

mesztegnyői Társulástól nem kaptunk ezzel kapcsolatban még anyagot, annak ellenére, hogy 

azt ígérték, hogy már elkészül. Mivel nem tudjuk a számokat összehasonlítani, kérte, hogy 

későbbi időpontban térjenek vissza a tárgyalásra. 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: emlékeztette a képviselőket, hogy december 9-én lesz a 

közmeghallgatás. Megkérte Somogyi-Magyar József képviselőt, volt polgármestert, hogy az 

októberig tartó időszakról számoljon be. Tájékoztatta a képviselőket, hogy kiosztásra került a 

karácsonyi program,mely részletesen tartalmazza a karácsonykor megszervezésre  kerülő 

rendezvényeket. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: álláspontja szerint a beszámolót a jelenlegi 

polgármesternek kell megtartania a közmeghallgatáson, de a beszámoló összeállításában 

természetesen segítséget nyújt.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további nyílt napirend hiányában az ülést zártan folytatta.  

 

 

 

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 jegyző 


