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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. 

december 17-én 10.00 órakor megtartott nyílt soron következő üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Antal Győző, Farkas János, 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.  

 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Helyi Választási Bizottság már összeült, és 

meghozta a határozatát, mely jogerős lett december 16-án, így Antal Győző képviselő leteheti 

az esküjét. Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

 

Felkéri képviselőtársát, hogy szíveskedjen utána mondani az eskü szövegét. 

 

“ Én .................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak 

népéhez hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és 

szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és 

a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Somogysámson község javát szolgálom.” 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Ezt követően gratulált a képviselőnek. A képviselők létszáma így 5 főre emelkedett.  

 

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. 
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N A P I R E N D 

 

1. Somogyzsitfa- Csákány Önkormányzatok Körjegyzőségéhez csatlakozás 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

2. A vízdíjak megállapításáról szóló 15/2007. (XII.17.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

3. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/1998 (XII.14) rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
 

4. A jegyző áthelyezési kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
 

5. Házi segítségnyújtás kötelező feladatellátás további biztosítása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

7. Egyedi kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

 

 

 

 

1. Somogyzsitfa- Csákány Önkormányzatok Körjegyzőségéhez csatlakozás 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy Somogyzsitfa és Csákány községek 

képviselő-testületei megtárgyalták az önkormányzat csatlakozási kérelmét a körjegyzőséghez 

és úgy döntöttek, hogy fogadják Somogysámsont. Elmondta, hogy már korábban kiküldésre 

került a képviselők részére a társulási megállapodás. A körjegyzőség társulási 

megállapodásában minden feltételt leegyeztettek. A három polgármesterrel és a megbízott 

körjegyzővel tartott megbeszélésen a költségvetéstől kezdve minden feltételt részletesen 

megtárgyaltak. Mivel a polgármesteri hivatal megszűnik önálló költségvetési szervként, ezért 

ezzel kapcsolatban a testületnek egy átalakító-megszüntető okiratot is el kell fogadnia. 

Javasolta a polgármesteri hivatal átalakító okiratának, valamint a társulási megállapodásnak 

az elfogadását.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte, hogy azon szakfeladatok, amik kikerülnek 

a polgármesteri hivatal alapító okiratából, de az önkormányzat számára a továbbiakban is 

ellátandó feladat, azok hogyan, hova kerülnek bejegyzésre. 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: az államkincstárral egyeztetve azokat a szakfeladatokat külön 

határozatban kell az önkormányzat képviselő-testületének jóváhagynia, és azok bekerülnek az 

törzskönyvi nyilvántartásba. Továbbá azokat az SzMSz-be is felvesszük.  

Jelezte, hogy az előterjesztés is tartalmazza, de felhívja a képviselők figyelmét, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény értelmében legalább hat hónappal korábban meghozott 
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döntés szükséges a körjegyzőséghez történő csatlakozáshoz. Ellenkező esetben a testület 

törvénysértő döntést fog hozni.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: kérte a képviselőket, hogy vegyék figyelembe a jegyző 

által elmondottakat is, és a falu érdekét is amikor a döntésüket meghozzák. további kérdés, 

hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

84/2010. (XII.17.) számú határozat 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyzsitfa- Csákány 

Önkormányzatok Körjegyzőségéhez csatlakozás című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta.  

 

 

1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogysámson 

Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának átalakító okiratát az 1. számú 

mellékletnek megfelelően jóváhagyja. A képviselő-testület a polgármesteri hivatalt 

jogutódos átalakulással, beolvadással 2010. december 31. napjával megszünteti. 

2. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyzsitfa, 

Csákány és Somogysámson Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének társulási 

megállapodását a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.  

3. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyzsitfa, 

Csákány és Somogysámson Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének alapító 

okiratát a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.  

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás és az 

alapító okirat aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-

testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a körjegyzőség szervezeti és 

működési szabályzatát a januári testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős:   Fazekes Ede Máté polgármester 

 Dr. Skoda Lilla mb. körjegyző  

Határidő:  2010. december 31. 

 

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

85/2010. (XII.17.) számú határozat 

 
 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogysámson Község 

Önkormányzata által ellátandó feladatok szakfeladati besorolása című előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.  

 

1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

ellátandó feladatok szakfeladati besorolása:  

 
„A költségvetési szerv alaptevékenysége  
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841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841127  Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

842541  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841402  Közvilágítás 

841133  Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

862101  Háziorvosi alapellátás 

862102  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

889928  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

889921  Szociális étkeztetés 

882000  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

882111  Rendszeres szociális segély 

882112  Időskorúak járadéka 

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115  Ápolási díj alanyi jogon 

882116  Ápolási díj méltányossági alapon 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 

882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás   

 
882122  Átmeneti segély 

882123  Temetési segély 

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201  Adósságkezelési szolgáltatás 

882202  Közgyógyellátás 

882203  Köztemetés 

890441  Közcélú foglalkoztatás 

890442  Közhasznú foglalkoztatás  

890443  Közmunka 

852000  Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851000  Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása” 

 841112  Önkormányzati jogalkotás 

 889942  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

 890301  Civil szervezetek működési támogatása 

 960302  Köztemető- fenntartás és működtetés 

 

       Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló rendelet fentieknek megfelelő módosítását készítse el és 

terjessze a képviselő-testület ülésére. 

 

Felelős:   Fazekes Ede Máté polgármester 

 Dr. Skoda Lilla mb. körjegyző  

Határidő:  2010. december 31. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal  az alábbi rendeletet alkotta:  
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Somogysámson Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

11/2010.(XII.17.) számú rendelete  

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

2. A vízdíjak megállapításáról szóló 15/2007. (XII.17.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vízdíjról 

folytatott egyeztetést az önkormányzat. Elmondta, hogy Marcali Város bizottsági 

ülésen már megtárgyalta a DRV áremelési javaslatát és úgy döntött, hogy nem 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Elmondta, hogy a hat önkormányzat és a 

DRV részvételével tartottak megbeszélést, és az önkormányzatok megegyeztek, hogy 

nem emelik az árakat. Az önkormányzat minden évben rendeletben állapítja meg a 

díjakat, így a jövő évre vonatkozó rendeletet meg kell alkotnia az önkormányzatnak. 

Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

12/2010. (XII.17.) rendelete 

az ivóvíz díjáról szóló 15/2007.(XII.17.) rendelet módosításáról 

( A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/1998 (XII.14) rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
 

 

Fazekas Ede polgármester: az előterjesztés kiküldésre került, a közszolgáltatóval, a 

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.-vel létrejött szerződés értelmében a felek minden 

évben felülvizsgálják a díjakat. A díj módosítására vonatkozó javaslatát megtette a 

szolgáltató, 5 %-os emelést javasolnak. A díjak módosítására tett javaslat az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

Javasolta a rendelettervezet elfogadását.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

13/2010. (XII.17.) rendelete 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/1998 (XII.14) rendelet 

módosításáról 

( A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 

 

4. A jegyző áthelyezési kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
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Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a jegyző 2010. 

december 31. napjával kérte az áthelyezését a Somogyzsitfa-Csákány 

Önkormányzatok Körjegyzőségéhez. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2011. 

január 1. napjával döntött a csatlakozásról a körjegyzőséghez, jegyzőváltás nem 

történik, de a jegyző jogviszonya áthelyezéssel megszűnik. Javasolta a kérelem 

elfogadását.  

 

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

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

86/2010. (XII.17.) számú határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A jegyző áthelyezési 

kérelmének megtárgyalása” című napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Skoda Lilla 

jegyző 2010. december 31. napjával Somogyzsitfa-Csákány Önkormányzatok 

Körjegyzőségéhez történő áthelyezéséhez hozzájárul.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás 

aláírására. 

 

 Határidő: 2010. december 31.  

 Felelős: Fazekas Ede polgármester 

 

 

 
 

 

 

5. Házi segítségnyújtás kötelező feladatellátás további biztosítása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: az önkormányzata a házi segítségnyújtás 

alapszolgáltatás feladatait jelenleg – társulási megállapodás alapján – a Mesztegnyő 

székhelyű mikrotérségi társulás biztosítja. Több alkalommal került megtárgyalásra a 

képviselő-testület előtt a házi segítségnyújtás feladatellátás további biztosításának 

kérdése. Mind a Marcali Kistérség, mind a Mesztegnyői Társulás megküldte a jövő 
évre vonatkozó költségvetését, amely tartalmazza a fizetendő hozzájárulás mértékét.  

A feladat biztosítására az egyes társulások felé fizetendő díjakat az előterjesztés 

tartalmazza, mely alapján azt javaslom a testületnek, hogy továbbra is a mesztegnyői 

társulás útján biztosítsuk a feladatot, és a jövő évi költségvetésbe tervezzük be a 

hozzájárulás fizetését.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint az ellátás színvonalát 

mindenképpen javítani kellene. Elmondta, hogy a korábbi megállapodás az volt, hogy 

az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulást fizetni. Mivel kötelező feladatról van 

szó, az önkormányzatnak mindenképpen biztosítania kell. A társulás már nem tud a 

továbbiakban hozzájárulás nélkül, jogszabályoknak megfelelően működni, így azt kell 
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figyelembe venni, hogy hova kell kevesebb hozzájárulást fizetni. Minden év 

februárjában kerül tárgyalásra a költségvetés, hogy pontosan mennyit kell fizetni, azt 

akkor fogjuk tudni.   

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további kérdés, hozzászólás hiányában szavazást 

rendelt el.  

 

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

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

87/2010. (XII.17.) számú határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Házi 

segítségnyújtás kötelező feladatellátás további biztosítása” című napirendet 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás 

kötelező önkormányzati feladatot továbbra is a Önkormányzatok Szociális és 

Gyermekjóléti Mikrokörzeti társulása útján látja el.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011. évi 

költségvetésbe az Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Mikrokörzeti 

Társulásába  fizetendő hozzájárulást tervezze be 

 

 Határidő: 2010. december 31.  

 Felelős: Fazekas Ede polgármester 

    Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

 

6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy központi jogszabály hatályon kívül 

helyezi 2011. január 1. napjától a vállalkozók kommunális adóját. Mivel helyi rendelet 

is rendelkezik róla, ezt a helyi rendeletben is hatályon kívül kell helyezni.  

Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

14/2010. (XII.17.) rendelete 

a helyi adókról szóló 13/2002. (XII.18) rendelet módosításáról 

( A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7. Egyebek  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste a 

Saubermacher Kft, a szemétszállítás díjával kapcsolatban. Elmondta, hogy nagyon 
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magas mértékű emelést harangozott be az vezérigazgató, ehhez képest emailben már 

csak egy alacsonyabb emelésről kapott javaslatot. A személyes találkozó alkalmával 

hangzott el, hogy a fennálló szerződésen kívül vannak szóbeli megállapodások is, 

ezzel kapcsolatban kérdezte a volt polgármestert.  

Elmondta, hogy kért ajánlatot azzal kapcsolatban, ha a szállítások számát 

csökkentenék, tehát ha két hetente lenne szemétszállítás, valamint egy olyan variációt, 

hogy nyári időszakban hetente egyébként kéthetente. A szerződésünk szerint évente 

KSH szerinti infláció mértékével emelkedhet a díj.  

Elmondta, hogy 2010-ben 52 alkalomra fizettünk 2.480 eFt összeget, amelyhez képest 

most 11%-os az áremelés mértéke.  

A korábbi években is volt, hogy magasabb volt az áremelés, mint az infláció. 

Álláspontja szerint az önkormányzatnak most ebben döntést nem kellene még hoznia, 

ezért ezt csak tájékoztatásul terjesztette elő.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: elmondta, hogy amennyiben az előző években 

többet fizettünk, akkor most végképp nem szabad elfogadni az emelést, de egyébként 

is csak a szerződésben meghatározott infláció szerinti emelést szabad elfogadni. 

A szóbeli megállapodásokkal kapcsolatban elmondta, hogy kifejezetten ilyenről nem 

tud, elmondta, hogy a Marótpusztán található két konténert kapta először az 

önkormányzat, majd még kettőt. Valamint a temetői konténer elszállításával 

kapcsolatban segített a Saubermacher az önkormányzatnak. Véleménye szerint a 

marcali polgármestertől kell információt kérni az ügyben, azt követően a képviselő-

testület ismét tárgyalhatja. Tájékoztatotta a képviselőket, hogy az önkormányzatnak 

0,96%-os tulajdonrésze van a cégben. Azon kérésének adott hangot, hogy a szolgáltató 

küldje meg hivatalosan az emelési javaslatát, és akkor majd azt megtárgyalja a testület.  

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további nyílt napirend hiányában zárt ülést rendelt el.  

 

 

 

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 jegyző 


