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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 2011. 

augusztus 26-án 14.00 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, Somogyi-Magyar József képviselő-testületi 

tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

Fazekas Ede Máté polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került 

összehívásra, a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 4 fő jelen van, 

így az ülést megnyitotta. Megkérdezte, hogy a képviselők részéről a napirenden felül van-e 

egyéb javaslat. A napirendek közé javasolta felvenni a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

társulási megállapodásának módosítását, valamint a Beszámoló az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló napirendeket.  

További hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a kiegészített napirendet:  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

N A P I R E N D 

 

1. Pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések 

támogatására 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

4. Tájékoztató a 2011/12-es iskolai és óvodai tanévkezdésről 

Előterjesztő: Mika Lászlóné intézményvezető 

 

5. Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 
6. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
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7. A Bernáth Aurél ÁMK helyiségei bérleti díjának módosítása 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

8. Vízmű gépház tetőcseréjének megtárgyalása 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

9. A növények ültetési és telepítési távolságáról szóló rendelet-tervezet 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

10. A Marcali Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Napirendek előtt:  

 

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

A képviselő-testület a beszámolót 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 

 

 

Napirendek: 

 

 

1. Pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések 

támogatására 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a pályázatot szeptember 10-ig kell az 

államkincstárhoz benyújtani. Remélhetőleg az önkormányzat ebben a körben sikeresebb lesz, 

mint az előzőben. Véleménye szerint mindenképpen be kell adni a pályázatot, mert az 

önkormányzat nem lesz működőképes, ha nem kap segítséget.  

Megkérdezte a képviselőket, hogy kérdés, észrevétel van-e.  

 

Somogyi-Magyar József polgármester: az előterjesztésben a határozati javaslat formáját 

kifogásolta.  

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: a pályázat kötelező jelleggel meghatározza a benyújtandó 

határozatot, azon nem tudunk módosítani.  

 

 

További kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

39./2011. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozata 
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 

alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a 

feletti.  

b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 

Somogyzsitfa székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 

c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és 

körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint 

felmentéssel rendelkezik.  

d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem 

releváns.  

II.  a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 7.650 ezer forint összegű bevételt tervez.  

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem 

releváns.  

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 18.974 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 

88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. � 

V.  a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

kötelezett.  

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.  

c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a  

könyvvizsgáló elfogadta.  

d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.  

 

 

 

Határidő: 2011. szeptember 10. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 
 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: az előterjesztés tartalmazza a költségvetési rendelet 

módosításának indokolását. Ezt kiegészíteni nem kívánja. Megkérdezte, hogy kérdés, 

észrevétel van-e. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: az előterjesztés indoka a 30 millió normatív támogatás 

lemondása, de véleménye szerint nem stimmel az összeg a 4. számú mellékletben a 
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támogatások között. Megkérdezte, hogy a 2. számú mellékletben a felhalmozási cél mellett 

nem szerepelnek összegek, ez miért van így.  

 

Péter Mária pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy az összeg a 4,4 millió Ft összeggel 

csökkentve van, amit az önkormányzat az első önhiki pályázaton nyert. A felhalmozási céllal 

kapcsolatban elmondta, hogy ott nem kell feltüntetni, mivel az nem vagyonként van, hanem 

értékpapírként, és annak ott nem kell szerepelnie.  

 

További kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11./2011. (VIII.26.) rendelete  

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.10.) rendelet módosításáról 

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: kérésére Péter Mária pénzügyi ügyintéző kiegészítette a 

beszámolót a befektetési jegyekről, a lekötött betétről, és az értékpapírban levő pénzről szóló 

kimutatásokkal. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: jelezte, hogy a beszámoló módosított előterjesztést 

tartalmaz, amikor az idei költségvetés még nem került módosításra. Rákérdezett a képviselők 

költségátalányára, az egyéb készletre könyvelt tételekre. Megkérdezte továbbá, hogy mi a 

természetbeni egészségbiztosítási járulék, valamint, hogy a városgazdálkodáson mit tartalmaz 

az egyéb szolgáltatás. Megkérdezte, hogy a működési bevételnél mi az egyéb bevétel.  

 

Péter Mária pénzügyi ügyintéző: a kérdésekre részletesen ismertette az egyes feladatokra 

könyvelt tételeket. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: az iskola beszámolójával kapcsolatban felhívta a 

figyelmet arra, hogy a bérkeretet zárolni kell az esetleges dologi kiadásokra.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy kezdeményezte a másik fenntartó 

önkormányzatok polgármestereinél az iskola költségvetésének módosítását, de nem 

támogatták.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte, hogy a minőségi bérpótlék kötelező-e. 

 

Béresné Molnár Márta gazdasági vezető: válaszában elmondta, hogy kötelező.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: véleménye szerint önhiki hiányában az önkormányzat 

nehezen tudja az intézményt fenntartani, akár hitel felvétele is szóba kerülhet, ha ez így 

marad. A kiadások minimalizálása a cél. Úgy gondolja, hogy az időt kell valahogyan húzni. 

Felháborító, hogy az önkormányzatokra csak feladatot ró az állam, de finanszírozást nem ad 

hozzá. Többféle takarékossági intézkedésen gondolkozott, de kérte a képviselőket, hogy 

segítsenek ebben, hiszen ez mindenki érdeke. A kimutatásokból is látható, hogy csak 

működésre költünk. 
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Somogyi-Magyar József polgármester: maximálisan a takarékos gazdálkodásra hívott fel 

mindenkit. Hiszen, ha a törvényt nem módosítják, akkor 2012-ben kötelező lesz a szennyvíz 

és a sámsoniaknak kell kifizetni a különbözetet, amit az önkormányzat felhasznál.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: További kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

40./2011. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Beszámoló az önkormányzat és 

intézményei 2011. I. félévi gazdálkodásáról című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy 2011. I. félév folyamán az önkormányzat és 

intézményei a lehető legszigorúbb gazdálkodás mellett biztosította a működéshez szükséges 

feltételeket. A II. félév folyamán is a lehető legszigorúbb takarékos gazdálkodást kell 

folytatni, az önkormányzati bevételek biztosítására továbbra is fokozott hangsúlyt kell 

helyezni.  

 

Határidő:  2011. december 31. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

 

4. Tájékoztató a 2011/12-es iskolai és óvodai tanévkezdésről 

Előterjesztő: Mika Lászlóné intézményvezető 

 

 

Mika Lászlóné intézményvezető: az előterjesztést annyiban kiegészítette, hogy óraadó 

tanárként már van az intézményben rajszakos tanár. Elmondta továbbá, hogy egy gyermeket 

elvittek az iskolából.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte, hogy Berényi Anikó közös megegyezéssel 

elment, neki milyen munkaköre volt, illetve azt ki látja el. Valamint megkérdezte, hogy ha a 

gyesen levők helyét, ha nem tölti be, azt hogyan látja el.  

 

Mika Lászlóné intézményvezető: elmondja, hogy a tanári karral megegyeztek, hogy túlórát 

nem fizetnek. A másik lehetőség a teljes integráció lett volna, de ezt semmiképp nem 

szerették volna.  

 
Fazekas Ede Máté polgármester: További kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

41./2011. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozata 
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Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tájékoztató a 2011/2012. évi 

iskolai és óvodai tanévkezdésről című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

A képviselő-testület a 2011/2012. évi iskolai és óvodai tanévkezdésről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

5. Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a javaslata 

megtételénél tekintettel volt arra, hogy a költségvetés nagyon feszített. Úgy gondolja, hogy 

most 20 e Ft összeget nem tud az önkormányzat fizetni beiskolázási támogatásként, ezért 5 e 

Ft-ot javasolt. Annyival egészítette ki a tavalyi feltételeket, hogy a tanköteles korú tanulókra 

vonatkozik, hogy nem részesülhet támogatásban az a tanuló, aki évet ismétel, tanulmányait 

megszakította, szüneteltette, kivéve ha az évismétlésre egészségi okból köteles és ezt igazolja .  

Korábban is elmondta már, hogy véleménye szerint egy ösztöndíj rendszer kialakítására lenne 

szükség, ami tanulmányi előmeneteltől függő lehetne. De ez most egy erőn felüli 

kezdeményezés, ezért nem is gondolja előterjeszteni. Jelezte, hogy még az 5  eFt összeg 

kifizetéséhez is a megtakarításhoz kell hozzányúlni.  

 

Antal Győző képviselő: úgy gondolja, hogy ha az önkormányzat nem tud annyi támogatást 

adni, mint tavaly, akkor inkább ne adjon semmit.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint szomorú, hogy ilyen helyzetben 

vagyunk, de egyetért az előterjesztéssel. Ez egy önként vállalt feladat, amit jelenleg az 

önkormányzat anyagi helyzete nem enged meg.  

Javasolta, hogy a határozati javaslat 3. pontjában –tekintettel arra, hogy nem lehet tudni 

központilag milyen változások várhatók – a 2011/2012- es tanév helyett 2011. december 31-

ig állapítsa meg a testület az 50 %-os étkezési térítési díj megfizetését azon diákok esetében, 

akik jogszabály alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak.  

Amennyiben az önkormányzat jövőre is tudja ezt vállalni, és az intézmények fenntartása nem 

változik, akkor a költségvetésben ezt lehet tervezni.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: További kérdés, észrevétel hiányában a határozati javaslat 

3. pontjának módosítását tette fel szavazásra, amely szerint az önkormányzat a 2011/2012- es 

tanév helyett 2011. december 31-ig állapítja meg az 50 %-os étkezési térítési díj megfizetését 
azon diákok esetében, akik jogszabály alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

nem jogosultak. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a módosítást.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: ezt követően a határozati javaslatot 5 e Ft összeg 

támogatással tette fel szavazásra.  

 

A képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Somogysámson  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

42./2011. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozati javaslat 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tanévkezdési 

támogatások című előterjesztést megtárgyalta és a somogysámsoni állandó lakos 

gyermekek részére adható támogatásokról az alábbi határozatot hozta:  

 

1 Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete ingyenesen biztosítja a 

tankönyvet és a füzetcsomagot minden somogysámsoni állandó lakos gyermeknek, aki 

a Somogysámsoni Általános Iskolában folytatja tanulmányait és az egyéb központi 

normatívákból támogatást nem kap, illetve a kapott támogatás nem fedezi a 

tankönyveket és a füzetcsomag értékét. 

2 Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a középfokú illetve a 

felsőfokú oktatásban tanulóknak 5.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt az alábbi 

feltételekkel:    

 a támogatásban részesülőknek a tanulói jogviszonyát igazolnia kell 

a Körjegyzőségen, valamint az utolsó év bizonyítványának 

másolatát be kell csatolnia legkésőbb 2011. október 15-ig  

 a támogatás kizárólag azon tanulókra vonatkozik, akik első 

szakmájukat, középiskolai érettségijüket, diplomájukat szerzik  

 nem részesülhet támogatásban az a tanköteles korú tanuló, aki évet 

ismétel, tanulmányait megszakította, szüneteltette, kivéve ha az 

évismétlésre egészségi okból köteles és ezt igazolja 

 amennyiben a tanuló a tanulmányait a tanévkezdéstől számított két 

hónapon belül önhibájából abbahagyja, vagy önhibájából a tanulói 

jogviszonyát az oktatási intézmény megszünteti, a támogatást vissza 

kell fizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.  

 a támogatás utalására csak az igazolások becsatolását követően 

kerülhet sor. 

 

3 Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 50%-os étkezési 

térítési díj megfizetését a 2011.december 31. napjáig biztosítja az önkormányzat éves 

költségvetése terhére, azon diákok esetében, akik jogszabály alapján rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak.  

4 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

 

Felelős:    Fazekas Ede polgármester  
Határidő:  az intézmény értesítésére: 2011. augusztus 31.  

kifizetésre:  folyamatos  
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6. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a várhatóan az idei évben is kiírásra kerül 

a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat. A pályázathoz az önkormányzatok 

minden évben csatlakozhatnak. Erről való döntését a képviselő-testületnek szeptember 30-ig 

kell meghoznia.  

A Bursa Hungarica részletes feltételei jelenleg még nem ismertek, nem tudjuk, hogy a 

feltételekben következnek-e be változások, vagy sem.  

 

Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 4 igenv szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

43./2011. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázathoz 2011/2012-es tanévre csatlakozik. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges 

nyilatkozatot küldje meg az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálynak. 

 

Határidő:  2011. szeptember 30. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 
 

 

 

 

7. A Bernáth Aurél ÁMK helyiségei bérleti díjának módosítása 
Előterjesztő: Mika Lászlóné intézményvezető 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: a Faluház bérleti díjainak módosítását mindenképpen 

javasolja a képviselő-testületnek megfontolásra, mivel véleménye szerint azok nagyon 

magasak. A jövőben esetleg lehetne majd gondolkodni piaci alapon történő bérbeadásról is, 

de tudja, hogy egy önkormányzati intézményt nem lehet vállalkozással összehasonlítani. 

Álláspontja szerint a faluházban rejlő lehetőségeket sokkal jobban ki kellene használni, de 

ennek akadálya a magas bérleti díj. Úgy gondolja, hogy az is probléma, hogy nem lehet főzni 

a faluházban. 

 

Farkas János képviselő: véleménye szerint a határozati javaslatban az intézményvezető 

„további kedvezményeket biztosíthat” megfogalmazás pontatlan, szerinte ezt konkrétan meg 

kell fogalmazni.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: álláspontja szerint az elsődleges szempont az, hogy a 

rezsi költségeket mindenképpen fedezze a bérleti díj. Elmondta, hogy 2008 előtt nem volt 

bérleti díj, és ezt akkor a fogyasztás, a rezsiköltségek figyelembe vételével fogadta el a 

testület.  
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Farkas János képviselő: javasolta, hogy a konyha bérleti díját a testület úgy állapítsa meg, 

hogy a helyiségért fizetnének 20 e Ft-ot, és valamennyit főre, attól függ, hogy mennyien 

vannak. Menüre is lehetne díjat megállapítani, ahogy a vállalkozások csinálják.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: Az fontos, hogy egy önkormányzati intézményt ne 

hasonlítsunk össze egy vállalkozással, mert teljesen más elven működnek. A lényeg, hogy ne 

legyen ráfizetéses. Jelezte, hogy az előterjesztés az épületek bérletére vonatkozik.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy nagyon szívesen veszi az ötleteket az 

előterjesztéssel kapcsolatban. Kifejezetten kérte a képviselőket, hogy mondják el a 

továbbiakban is javaslataikat. Úgy gondolja, hogy a faluházban rejlő lehetőségeket ki kell 

használni, és ehhez szükséges olyan bérleti rendszer kialakítása, ami piacképes is.  

Kérte az iskola részéről jelen levő képviselőket, hogy segítsenek a rendszer kialakításában.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: javasolta, hogy a soron következő ülésen, de legkésőbb 

2011. december 31-ig tárgyalja újra a napirendet.  

 

Béresné Molnár Márta gazdasági vezető: jelezte, hogy van egy érdeklődő lakodalom 

tartásával kapcsolatban. Megkérdezte, hogy milyen bérleti díjat mondjanak nekik.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: javasolta, hogy a lakodalom és a táncmulatság esetén a 

faluház bérleti díját 35 e Ft összegben állapítsa meg, és a somogysámsoni állandó lakos esetén 

20 e Ft összeg kedvezményt adjanak. A bérleti díjakat egyéb tekintetben nem változtatják, 

hanem a soron következő ülésen, de legkésőbb 2011. december 31-ig újratárgyalja a 

napirendet. Kérdés, észrevétel hiányában ezen javaslatot tette fel szavazásra:  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

44./2011. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Bernáth Aurél ÁMK 

helyiségei bérleti díjának módosítása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2008. (V.26.) számú 

testületi határozattal megállapított, a Bernáth Aurél ÁMK helyiségei használatáért fizetendő 

bérleti díjakat az alábbiak szerint módosítja:  

 

A Faluház lakodalom céljára történő használata esetén fizetendő díj: 35.000,- Ft/alkalom 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Faluház bérleti díjából 

somogysámsoni állandó lakos részére 20.000,- Ft kedvezményt ad, amennyiben azt 
lakodalom vagy családi rendezvény tartása céljából veszi igénybe.  

 

A 28/2008.(V.26.) számú képviselő-testületi határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 
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8. Vízmű gépház tetőcseréjének megtárgyalása 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a DRV ajánlatot küldött a viziközmű 

gépház tetejének megjavítására, és szóban is egyeztetett a tulajdonos önkormányzatokkal. 

Elmondta, hogy a polgármesterekkel megegyeztek, hogy amennyiben az árajánlatban szereplő 

összegért meg lehet csináltatni a nyeregtetőt, akkor a lapos tető helyett azt csináltatnak. Ezzel 

kapcsolatban a tervezésre vonatkozóan árajánlatot kértünk két tervezésről. Ezek a képviselők 

részére megküldésre kerültek. Elmondta továbbá, hogy Csákány és Somogyzsitfa testületek 

Kiss János árajánlatát választották.  

 

Somogyi-Magyar József polgármester: véleménye szerint vállalkozót kellene megkeresni, 

aki magára a kivitelezésre adna árajánlatot, addig a tervezéssel nem kellene foglalkozni.  

Javasolta, hogy először kérjenek árajánlatot a kivitelezésre és csak ezt követően térjenek rá a 

tervezői árajánlatokra, ha azok szükségesek lesznek.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: egyetértett a javaslattal, a képviselő-testületnek javasolta 

elfogadásra.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, felkérte a polgármestert, hogy 

kérjen árajánlatot kivitelezésre a vízi közmű gépház tetőjével kapcsolatban.  

 

 
 

 

9. A növények ültetési és telepítési távolságáról szóló rendelet-tervezet 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: ismertette az előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet. 

Külön felhívta a képviselők figyelmét, hogy ez csak egy rendelet-tervezet, nem elfogadás 

céljából terjesztette elő, hanem azért, hogy a képviselőkkel együtt megvitassák. Két olyan 

terület van, amire mindenképpen szükség van védelemre: az Alsó és a Böki hegy területe. 

Sajnos, az önkormányzat nem tud mit csinálni az elakácosodott területekkel, ezért 

próbálkozunk ebbe az irányba tenni valamit. Kérte a képviselőket, hogy mondják el 

véleményüket.  

 

Antal Győző képviselő: álláspontja szerint, aki eddig nem tudta művelni, azoknál jellemző, 

hogy elakácosodott a terület. Se örökös, se utód nincsen, ki tudja mi lesz ezekkel a 

területekkel.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: véleménye szerint már az jó, ha az emberek tudatába 

kerül, hogy az önkormányzatnak van egy ilyen rendelete, mert akkor már többen lesznek, akik 

ezt figyelembe fogják venni, és ennek tudatában fognak a területről dönteni. Ezért falugyűlést 

fog összehívni. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat tegyen meg mindent annak érdekében, 

hogy a szőlőterület az ne legyen erdő.  
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Somogyi-Magyar József képviselő: álláspontja szerint szükséges egy ilyen rendelet 

megalkotása, védeni kell a szőlőterületet. A rendelet-tervezettel kapcsolatban több javaslata, 

észrevétele van, amelyeket ismertet. A falugyűlésre meg kellene hívni a szőlőterületek 

tulajdonosait is.  

 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: javasolta, hogy a falugyűlés időpontját szeptember 15. 

napján határozták meg.  

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.  

 

 

 

10. A Marcali Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a tavasszal tárgyalta a képviselő-testület, 

hogy esetleg csatlakozik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz, a Marcali 

Kistérségi Társulásnál.  

Ezt megtárgyalta a társulás és elfogadta a csatlakozási szándékot.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

45./2011. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzata A Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Marcali Kistérség Többcélú 

Társulását tájékoztassa.  

 

Határidő:  2011. szeptember 20. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

11. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 

földgázbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásához elküldtük a csatlakozási szándékunkat, 



 12 

de az önkormányzatnak nincs olyan fogyasztási helye, ami megfelelne a kiírt fogyasztási 

mennyiségnek, ezért jelezték, hogy nem érdemes.  

 

Elmondta továbbá, hogy a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület július 28-án megalakult, a 

bírósági bejegyzéshez megküldték a szükséges iratokat. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az 

egyesület székhelyeként az önkormányzat címét adták meg, ehhez hozzájáruló nyilatkozatot 

adott.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Doktor Úr megkereste a fűtéskorszerűsítéssel ismételten, 

hogy az önkormányzat amennyiben tud, segítsen neki. Amennyiben pályázati lehetőség lesz, 

megfelelő önrész aránnyal, akkor tudunk segíteni véleménye szerint.  

 

Elmondta továbbá, hogy lezárult a TIOP-os pályázat elszámolása. Tájékoztatta a képviselőket, 

hogy a Szent Erzsébet Alapítvány megkereste a képviselőket, hogy színházi rendezvényen 

vegyenek részt gyermekalapítvány támogatására. Elmondta, hogy akit érdekel, az a hivatalban 

megnézheti az ajánlatot.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: az orvosi lakás fűtés korszerűsítésével kapcsolatban 

javasolta, hogy egy építési vállalkozótól kérjünk árajánlatot, hogy egy kémény beépítése 

mennyibe kerül.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: a szennyvíz beruházással kapcsolatban tájékoztatta a 

képviselőket, hogy beszélt Sütő László Marcali polgármesterrel, valamint Kulcsár Lászlóval 

is a Kapos-Hidro részéről. Három lehetősége van az önkormányzatnak: egyrészt Sávolyhoz 

csatlakozik, ahova a vízjogi engedély is szól, másodrészt saját telepet épít, harmadrészt 

Marcaliba csatlakozik. Az önkormányzatnak csak egy engedélye lehet, ami most az 

önkormányzatnak Sávolyra szól. Elmondta, hogy a következő héten fog egyeztetni még a 

Kapos Hidroval. Megkérdezte, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel van-e.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: kérte, hogy legközelebb a két ülés közötti beszámoló, 

valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató is szerepeljen.  

Jelezte, hogy a temetőben a lámpák nem mindig kapcsolnak be, ezt nézesse meg az 

önkormányzat. Valamint kérte, hogy a hegyi utak mellett legyen lekaszálva, ezt az 

önkormányzat minden évben meg szokta csinálni.  

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megköszönte az észrevételeket, és a részvételt.  

 

 

 
További nyílt napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 körjegyző 


