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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  4-én 16 órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Somogysámson, Fő u. 98.) 

 

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  

 

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 meghívóban szereplő napirendeket egy 

előterjesztéssel kívánja kiegészíteni, az Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Mikrokörzeti Társulása működésének megtárgyalása című előterjesztéssel. 

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

egyéb javaslat.  

Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a kiegészített napirendet:  

 

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

 

N A P I R E N D 

  

1. A Somogy Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2010. évi 

fordulójának elbírálása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

3. Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Mikrokörzeti Társulása 

működésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

4. Fakivágási kérelmek megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

6. Egyedi szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
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1. A Somogy Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Máté Ede polgármester: ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy a Somogy 

Megyei Önkormányzat által megküldött társulási megállapodás módosítást hagyják jóvá. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte, hogy milyen költségvonzata van annak, 

hogy egyéni vállalkozó fogja ellátni a feladatot.  

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: elmondta, hogy a tájékoztató szerint, csak a KSH szerinti infláció 

mértékével nőhet a díj.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további kérdés hiányában szavazást rendelt el.  

 

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

 

55/2010. (XI.4) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogyzsámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Munka és tűzvédelmi 

szolgáltatások jövőbeni ellátása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzata a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-

Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulása társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja. 

A munka- és tűzvédelmi feladatokat továbbra is a társuláson keresztül kívánja ellátni.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Somogy Megyei 

Önkormányzatot tájékoztassa.  

 

Határidő:   2010. november 15.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla mb. körjegyző 

 

 

 

 

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2010. évi 

fordulójának elbírálása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a Bursa Hungarica pályázat benyújtási 

határideje 2010. október 31-e volt. Ezen időpontig összesen 3 pályázat érkezett. Ismertetette, 
hogy kik nyújtottak be pályázatot. Elmondta, hogy az előző években 5.000,- Ft összegű 

támogatásban részesítette az önkormányzat a pályázókat. Ezt az összeget egészíti ki a megye, 

valamint az állam.  

  

Somogyi-Magyar József képviselő: bejelentette, hogy érintettségére tekintettel tartózkodik a 

szavazástól.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el:  

 

A képviselő-testület 4 igennel 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta:  
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56./2010. (XI.4.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra benyújtott hallgatói pályázatokról szóló 

előterjesztést megtárgyalta.   

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbi 

személyek részére állapít meg támogatást havi 5000 Ft összegben, jövedelmi viszonyok 

alapján az alábbi sorrendben:  

 

„A” típusú pályázat esetén:   

1. Rába Dominika Somogysámson, Fő u. 151. szám alatti lakos  

2. Pálfi Gergely Somogysámson, Fő u. 170. szám alatti lakos 

3. Somogyi-Magyar Bence Somogysámson, Fő u. 135. szám alatti lakos  

 

   

A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatásban részesített ösztöndíjasok listáját az 

önkormányzat hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra és a pályázókról kitöltött bírálati lapokat küldje 

meg a Somogy Megyei Önkormányzat részére. 

 

 

Határidő:  2010. november 23 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

 

3. Önkormányzatok szociális és Gyermekjóléti Mikrokörzeti Társulása 

működésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

  

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy részt vett a társulást 

tanács ülésen, ismertette mik hangzottak el. Elmondta, hogy a mesztegnyői polgármester 

szembesítette őket azzal, hogy a társulás működése nem felel meg az előírásoknak. Ismertette 

a részleteket. A jogszerű működéshez szükséges lenne kb. 600 eFt, akkor ha már Nikla és 

Csömend is csatlakozik. A marótvölgyi települések jelezték, hogy hozzájárulást nem akarnak 

fizetni.  

A társuláson olyan határozat született, hogy 2010. december 31-ig működik. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: tudomása szerint a feladatot el kell látnia az 

önkormányzatoknak. 3000 fő alatt nem lehet létrehozni ilyen tárulást. Emlékeztette a 

képviselőket, hogy a járásban három helyen működik ilyen: Marcali, Kéthely, Mesztegnyő. A 
3000 főhöz kellett a mi településünk, hogy Mesztegnyőn működhessen.  

 

Király László képviselő: sehogy nem fog kijönni az állami finanszírozásból, hozzájárulást 

mindenhova kell fizetni.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: álláspontja szerint a lehetőségeink: vagy 

becsatlakozunk, vagy máshova megyünk, vagy nem lesz biztosítva a feladat.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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57/2010. (XI.4) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzatok szociális 

és Gyermekjóléti Mikrokörzeti Társulása működésének megtárgyalása című 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy  kezdjen tárgyalást a 

mesztegnyői társulásban részt vevő községek polgármestereivel a társulás által ellátott 

feladatok biztosítása érdekében. Felkérte továbbá, hogy a Marcali Többcélú Kistérségi 

Társulással és a Marótvölgyi településekkel is vizsgálja meg a feladatellátás lehetőségét.  

 

Határidő:   2010. november 15.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

4. Fakivágási kérelmek megtárgyalása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: ismertette a kérelmeket, illetve az előterjesztést.  

 

4.1. Bogdán Tiborné Fő u. 249. kérelme 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatok hozta:  

 

58/2010. (XI.4) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fakivágási kérelmek 

megtárgyalása  című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő testülete Bogdán Tiborné, 

Somogysámson, Fő u. 249. szám alatti lakos Borsórét déli oldalának kitisztítására vonatkozó 

kérelmét elutasítja.  

A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az ügyfelet tájékoztassa.  

 

Határidő:   2010. november 15.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

4.2. Bogdán Tibor Kossuth L. u. 44. kérelme 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatok hozta:  

 

59/2010. (XI.4) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fakivágási kérelmek 

megtárgyalása  című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő testülete Bogdán Tibor, Somogysámson, 

Kossuth L. u. 44. szám alatti lakos földhídnál levő aljnövényzet kitisztítására vonatkozó 

kérelmét elutasítja.  

A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az ügyfelet tájékoztassa.  

 

Határidő:   2010. november 15.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 
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4.3. Orsós Nándor Kossuth L. u. 33. kérelme 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatok hozta:  

 

60/2010. (XI.4) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fakivágási kérelmek 

megtárgyalása  című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő testülete Orsós Nándor, Somogysámson, 

Kossuth L. u 33. szám alatti lakos Lantosi út kitisztítására vonatkozó kérelmét elutasítja.  

A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az ügyfelet tájékoztassa.  

 

Határidő:   2010. november 15.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

4.4. ifj. Bogdán János Kossuth L. u. 54. kérelme  

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatok hozta:  

 

61/2010. (XI.4) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fakivágási kérelmek 

megtárgyalása  című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő testülete ifj. Bogdán János, 

Somogysámson, Kossuth L. u. 54. szám alatti lakos téli tüzelő gyűjtésére vonatkozó kérelmét 

elutasítja.  

A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az ügyfelet tájékoztassa.  

 

Határidő:   2010. november 15.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

4.5. Orsós Zoltán, Kossuth L. u. 71. kérelme 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatok hozta:  

 

62/2010. (XI.4) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fakivágási kérelmek 

megtárgyalása  című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő testülete Orsós Zoltán, Somogysámson, 
Kossuth L. u .71. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 

erdőterülettel nem rendelkezik.  

A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az ügyfelet tájékoztassa.  

 

Határidő:   2010. november 15.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 
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4.6. Bogdán Ferenc Kossuth L. u. 80. kérelme 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatok hozta:  

 

63/2010. (XI.4) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fakivágási kérelmek 

megtárgyalása  című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő testülete Bogdán Ferenc, Somogysámson, 

Kossuth L. u .80. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 

erdőterülettel nem rendelkezik.  

A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az ügyfelet tájékoztassa.  

 

Határidő:   2010. november 15.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

4.7. Orsós József Kossuth L .u. 84. kérelme  

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatok hozta:  

 

64/2010. (XI.4) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fakivágási kérelmek 

megtárgyalása  című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő testülete Orsós József, Somogysámson, 

Kossuth L. u. 84. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 

erdőterülettel nem rendelkezik.  

A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az ügyfelet tájékoztassa.  

 

Határidő:   2010. november 15.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Ady u. 9. szám 

alatt található önkormányzati ingatlan födém szerkezete beomlott. Elmondta, hogy 

megkereste a marcali építéshatóságot az ügyben, az illetékes osztállyal az egyeztetés 

folyamatban van a bontás ügyében.  

 
A képviselő-testület egyetértését fejezte ki az épület bontásával. Felkérte a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Jelezte, hogy a képviselő-testületnek a munkaterv szerint október hónapban két beszámolót 

kellene tárgyalnia. Egyrészt a rendőrség, másrészt a kistérség beszámolóját. A választásokra 

tekintettel ezek a novemberi ülésen kerülnek előterjesztésre. A közmeghallgatás időpontját 

jogszabály szerint 30 nappal korábban ki kell hirdetni, ezért kérte a képviselőket, hogy ennek 

időpontját beszéljék meg.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Dél-dunántúli Vízmű Zrt. megkereste az önkormányzatot, 

hogy a védterületek karbantartásával kapcsolatban tájékoztassa a társaságot, hogy azt az 
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önkormányzat saját hatáskörben elvégzi, hogy a társasággal végezteti. Javasolta, hogy 

továbbra is a DRV lássa el.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal támogatta.  

 

Elmondta, hogy az E-ON a gyengeáramú rendszerek elhelyezésével kapcsolatosan megküldte 

a szerződéstervezetet, ezzel kapcsolatban kifogással éltünk, mivel az egyszeri belépési díjat 

nem tartjuk jogszerűnek, hiszen az önkormányzat már hálózathasználó.  

Tájékoztatást adott arról, hogy a közvilágítás, illetve a közvilágítás karbantartási szerződések 

2010. december 31. napjával lejár. Ezzel kapcsolatban már kértünk árajánlatot. Az 

árajánlatokat a testület elé terjesszük várhatóan a következő ülésen.  

 

Javaslatot kért a képviselő-testülettől a nyugdíjas találkozóval kapcsolatban. Megkérdezte, 

hogy azt a korábbi hagyományokhoz hasonlóan vagy másképp rendezzük-e meg.  

 

A képviselő-testület kérte a polgármestert, hogy a követező testületi ülésen részletesen 

beszéljék meg a nyugdíjas karácsonnyal kapcsolatos elképzeléseket.  

 

Elmondta, hogy az előző testületi ülés óta részt vett a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 

alakuló ülésén, valamint a Vidékünk a Jövőnk Szövetség ülésén. Elnézést kért a testülettől, 

mivel elnézte a meghívót és egy órával később ért az alakuló ülésre.  

Részt vett továbbá a falu-és tanyagondnokok munkájáról szóló ismertetőn is.  

 

Jelezte, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat megkereste a testületet azzal kapcsolatban, 

hogy nyújtsanak segítséget a működésükhöz az idei évben és jövőre is.  

 

A képviselő-testület kérte a polgármestert, hogy a kisebbségi önkormányzatot tájékoztassa, 

hogy sajnos a normatív támogatáson felül a működéséhez anyagi segítséget nem tud nyújtani, 

de természetesen minden együttműködést megad neki.  

 

 

Elmondja, hogy Gombócz József Somogysámson, Fő u. 159. szám alatti lakos kérelmet 

nyújtott be az önkormányzathoz, kezességet kér. A kérelemben szerepel, hogy 2010. október 

21-én lejár az autója műszaki vizsgája. A vizsga letételéhez 250.000 Ft kölcsön szeretne 

felvenni a Takarékszövetkezetnél. Kéri az önkormányzatot, hogy a kezességet a kölcsön 

felvételéhez vállalja el. Mozgáskorlátozott, tömegközlekedést nem tud igénybe venni. Még a 

napi bevásárlásban is akadályozva lesz, ha nem tudja letenni a műszaki vizsgát. 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem vállalhat kezességet, javasolja, hogy erről 

tájékoztassák az ügyfelet.  

 

A képviselő-testület egyhangúan egyetértett a javaslattal. 

 

Pálfi László képviselő: megkérdezte, hogy a település időseinél levő jelzőrendszeres 
készülékek kihelyezéséről ki dönt, valamint azok áthelyezését kinél kell kezdeményezni.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: elmondta, hogy azt egy marcali egyesületen keresztül 

kapta a település, és az ő közreműködésükkel kerültek kihelyezésre.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: jelezte, hogy a berendezések áthelyezésének lehetőségét 

megérdeklődi és ezt követően tájékoztatja a testületet. 

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 jegyző 


