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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. 

november 14-én 16.00 órakor megtartott nyílt rendkívüli üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Farkas János alpolgármester  

Antal Győző, Pálfi László, Somogyi-Magyar József képviselő-testületi 

tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla körjegyző  

 

Farkas János alpolgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került 

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

így az ülést megnyitotta. 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. Települési szennyvízkezelési program megrendelésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

2. Tájékoztató a STARTMUNKA programról, az egyes mintaprojektek ismertetése 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

3. Pályázat benyújtása a LEADER Vidékünk a Jövőnk Szövetséghez 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

 

 

 

 

1. Települési szennyvízkezelési program megrendelésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester az írásos előterjesztést ismertette. Elmondta, hogy az 

önkormányzat előtt álló lehetőségek, egyrészt, hogy a sávolyi tisztítóra csatlakozik, 

másodrészt, hogy önálló tisztítóba ruház be, harmadrészt, hogy marcaliba csatlakozik. Ahhoz, 

hogy szakmailag megalapozott döntést lehessen hozni, az önkormányzatnak meg kell 
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rendelnie a települési szennyvízkezelési programot.  Kiírásra került a pályázat a beruházásra. 

Megkerestük azt a céget, aki elkészítette a terveket két évvel ezelőtt a pályázathoz. Egy 

egyeztetés alkalmával elmondták, hogy első lépésként a települési szennyvízkezelési 

programot kell megalkotnunk.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: elmondta, hogy a sávolyi szennyvíztisztító körüli vitás 

kérdések miatt jobb lenne megfontolni egy egyedi szennyvíztisztító létrehozását. Elmondta 

továbbá, hogy az önkormányzat rendelkezik vízjogi engedéllyel, ami márciusban fog lejárni. 

Ezt mindenképpen meg kell hosszabbítani, vagy módosítani kell, attól függően, hogy hogyan 

dönt a testület. Mivel az engedély a sávolyi rákötésre vonatkozik. Viszont a mostani 

bizonytalan helyzetbe az önkormányzatnak nem biztos, hogy szabad belemennie, hiszen a 

sávolyi beruházás még mindig külföldi tulajdonban van. Az egyeztetésen elhangzott az is, 

hogy a pályázat nem is támogatja a magántulajdonban levő szennyvízberendezésekhez való 

csatlakozást, hozzátette azt is, hogy erre a helyzet egyedisége miatt a pályázat kiírójától a 

véleményt meg kell kérni. Mindenképpen egy egyedi beruházásban kellene gondolkodni 

véleménye szerint.  

 

Farkas János alpolgármester: További kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el:  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

56/2011. (XI.14.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata a Települési szennyvízkezelési program 

megrendelésének megtárgyalása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DDOP-5.1.4-11 kódszámú, 

„Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges 

Települési szennyvízkezelési program elkészítését megrendeli. 

 

A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő 2011. november 30. 

Felelős: Farkas János alpolgármester 

 

 

2. Tájékoztató a STARTMUNKA programról, az egyes mintaprojektek ismertetése 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 
Farkas János alpolgármester: a képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Részletesen 

ismertette az ezzel kapcsolatos véleményét. Álláspontja szerint a mezőgazdasági földutak, a 

növénytermesztéssel kapcsolatos, valamint a téli közfoglalkoztatással kapcsolatos projekteket 

nyújtsa be az önkormányzat.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: úgy gondolja, hogy attól is függ, hogy hány embert 

tudunk érdemben foglalkoztatni. Nem szabad túl vállalni magunkat, akiket foglalkoztatunk, 

azokat dolgoztatni is kell tudni. 
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Dr. Skoda Lilla körjegyző: ismertette a Startmunkával kapcsolatban ismert rendelkezéseket, 

valamint a támogatási arányra vonatkozó szabályokat. Elmondta, hogy a hosszabb időtartamú 

munkáról még nem tudunk, jelenleg ebben a foglalkoztatási formában, az előterjesztésben 

szereplő mintaprojektek keretében lehet foglalkoztatni az embereket.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: kettő projektet javasol beadni, a növénytermesztést ne 

adjuk most be véleménye szerint.  

 

Antal Győző képviselő: egyetért Somogyi-Magyar Józseffel.  

 

Farkas János alpolgármester: a mezőgazdasági földutak keretében 12 főt 9 hónapra, a  téli 

közfoglalkoztatásra 4 főt két hónapra javasol foglalkoztatni.  

További kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

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

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

57./2011. (XI.14.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata a Tájékoztató a STARTMUNKA programról, az 

egyes mintaprojektek ismertetése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a STARTMUNKA 

Program keretében a közfoglalkozatási támogatási igényére pályázatot nyújt be az tervezett 

alábbi feladatok ellátására:  

 

1.) mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt keretében  12 fő 9 hónapra  

mezőgazdasági utak profilozása, gléderezése, salakozása,  

az utak melletti árkok, átereszek felújítása,  

útmenti növényzet gyérítése  

 

2.) téli foglalkoztatásának kialakítása projekt keretében 4 fő 2 hónapra  

önkormányzati közterületeken téli sikosságmentesítés  

egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosi rendelők, védőnői szolgálatok 

épületeinek felújítása  

 

A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő 2011. november 15. 

Felelős: Farkas János alpolgármester 
 

 

 

 

 

3. Pályázat benyújtása a LEADER Vidékünk a Jövőnk Szövetséghez 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 
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Farkas János alpolgármester: elmondta, hogy a pályázatokat a benyújtottaknak megfelelően 

jóváhagyta a Bíráló Bizottság. 7 kamerára nyújtjuk be a pályázatot, melyeknek a konkrét 

elhelyezésére vonatkozóan kér véleményt a képviselőktől, elsődlegesen, hogy a Kossuth 

Lajos utcára tegyünk-e ki kamerát. Álláspontja szerint 2 darab kamerát kellene kitenni a bolt 

elé.  

 

Antal Győző képviselő: megkérdezte, hogy milyen kamerák kerülnek felszerelésre.  

 

Farkas János alpolgármester: a kiépítésre kerülő rendszer digitális lesz, ezért nem lehet 

összekapcsolni a mostani analóg rendszerrel. Nem kell vezetéket húzni, mert IP- alapú, 

áthelyezhető. A KMB irodába kerülnének bekötésre, a mostani központját is át kellene vinni 

oda.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: javasolja, hogy a temetőhöz mindenképpen kerüljön 2 

darab kamera. Valamint az Arany János utcához, a Petőfi utca- Fő  utca sarkához, Deák 

Ferenc és Fő utca sarkához, valamint a templomhoz.  

 

 

 

Farkas János alpolgármester: javasolta, hogy a kamerák elhelyezésének megjelölése a 

pályázatban a fentiek szerint történjen, ahogy Somogyi-Magyar József képviselő elmondta.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.  

 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

  

Farkas János alpolgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy egyeztetett az iskolával a 

nyugdíjas találkozó időpontjáról, előreláthatólag december 17-én kerülne megrendezésre. A 

továbbiakat majd a következő testületi ülésen megbeszélik. Tájékoztatta a képviselőket, hogy 

a kistérségi ülésen biztosítási szolgáltatással kapcsolatosan kistérségi szinten kaptak 

díjajánlatot, de véleménye szerint nem volt egészen kidolgozott.  

Javasolta, hogy a közmeghallgatás időpontját is beszéljék meg, november 28. napját javasolta.  

 

A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját november 28-ára tűzte ki.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: kérte, hogy a felső buszmegállóba ne ragasszanak 

hirdetményeket, mert rongálja a buszmegállót. Amennyiben szükséges oda hirdetőtábla, akkor 

kell kirakni. A biztosítással kapcsolatban elmondja, hogy érdemes rá odafigyelni, mert 

kistérségi szinten hátha kedvezőbb ajánlat érkezik. Továbbá véleménye szerint figyelni kell az 

autók biztosítási díjára is, hogy nem lenne-e valahol kedvezőbb ajánlat. 

 
Farkas János  alpolgármester: megköszönte a részvételt, további napirend hiányában az 

ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

   Farkas János         Dr. Skoda Lilla 

  alpolgármester                 körjegyző 


