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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. 

október 10-án 10.00 órakor megtartott nyílt soron következő üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Farkas János alpolgármester  

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 3 fő jelen van, 

így az ülést megnyitotta. További hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a 

kiegészített napirendet:  

 

A képviselő-testület 3  igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

N A P I R E N D 

 

1. Tájékoztató az időközi polgármester választásról  

Előterjesztő: Bojcsuk Imréné HVB elnök 

 

2. Az alpolgármester tiszteletdíjának megtárgyalása 

Előterjesztő: Pálfi László Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke  

 

3. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2006.(VIII. 22.) 

sz. rendelet módosítása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

4. Együttműködési megállapodás megtárgyalása Marcali Város Önkormányzatával 

a folyékony hulladék közszolgáltatás megszervezésére 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

5. Vízmű gépház tető javítására és orvosi szolgálati lakás kémény építésére érkezett 

ajánlatok megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 
 

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

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 
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1. Tájékoztató az időközi polgármester választásról  

Előterjesztő: Bojcsuk Imréné HVB elnök 

 

Bojcsuk Imréné HVB elnök:  az írásos előterjesztést ismertette. Tájékoztatta a képviselőket, 

hogy a választási bizottság tagjaiban nem történt változás. Elmondta, hogy a Helyi Választási 

Iroda megtette a szükséges intézkedéseket, így a választás előkészítése folyamatos.  

 

Farkas János alpolgármester: megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnöke 

tájékoztatóját.  

 

 

2. Az alpolgármester tiszteletdíjának megtárgyalása 
Előterjesztő: Pálfi László Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke  

 

 

Farkas János alpolgármester: érintettségét jelentette be.  

 

Pálfi László elnök: javasolja, hogy az alpolgármester érintettsége miatt ne legyen kizárva a 

szavazásból. A testület létszáma alacsony, ezért célszerű javasolja, hogy a testület az érintett 

személy saját kérdésében való szavazását biztosítsa.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület három igen szavazattal, a személyes érintettség miatti 

kizárás ügyében az érintett személy esetében hozzájárul a saját ügyében való szavazáshoz.  

  

Pálfi László elnök:  elmondta, hogy az Ügyrendi és Szociális Bizottság megtárgyalta a 

napirendet és egyhangúan bruttó 176.000,- Ft összegben javasolja megállapítani a 

tiszteletdíjat 2011. szeptember 19. napjától december 3. napig. Tájékoztatta a képviselőket, 

hogy a tiszteletdíjat 2,5-4,5 szorzószámok figyelembevételével lehet megállapítani. A 4,5-es 

szorzóval 176.600,- Ft lenne a tiszteletdíj mértéke, így 176.000,- Ft összeget javasolnak 

megállapítani.  

 

 

Farkas János alpolgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

53/2011. (X. 10.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az alpolgármester 

tiszteletdíjának megtárgyalása című napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2010.(X. 13.) számú 

határozata 1. pontját hatályon kívül helyezi.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas János alpolgármester 

tiszteletdíját 2011. szeptember 19. napjától 2011. december 3. napjáig tartó időszakra 

176.000,- Ft azaz egyszázhetvenhatezer forint összegben állapítja meg.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
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Határidő:  2011. október 15. 

Felelős:  Farkas János alpolgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

3. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2006.(VIII. 22.) 

sz. rendelet módosítása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester: elmondja, hogy az írásos előterjesztést megkapták a 

képviselők. 

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: ismertette a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek miatt sor 

került a rendelet módosítására.  

 

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

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2011.(X…..) önkormányzati rendelete 

a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló  

9/2006.(VIII.22.) rendelet módosításáról 

(Az előterjesztés és a rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Együttműködési megállapodás megtárgyalása Marcali Város Önkormányzatával 

a folyékony hulladék közszolgáltatás megszervezésére 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester: ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az kiküldésre 

került a képviselők részére.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat 2005. 

évben csatlakozott Marcalihoz a folyékony hulladék közszolgáltatás biztosításában. Ahogy az 

előterjesztésben is szerepel a szerződés december 31. napján fog lejárni. Véleménye szerint 

mivel több önkormányzat csatlakozásával jön létre ez a megállapodás, kedvezőbb ajánlatot 

kaphatunk, ha továbbra is csatlakozunk Marcalihoz.  

 

Farkas János alpolgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

54/2011. (X. 10.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Együttműködési 

megállapodás megtárgyalása Marcali Város Önkormányzatával a folyékony hulladék 

közszolgáltatás megszervezésére című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta:  
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

folyékony hulladék közszolgáltatás megszervezésében a továbbiakban is együttműködik 

Marcali Város Önkormányzatával. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Marcali Város Önkormányzatát 

tájékoztassa. 

 

Határidő:  2011. október 19. 

Felelős:  Farkas János alpolgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

5. Vízmű gépház tető javítására és orvosi szolgálati lakás kémény építésére érkezett 

ajánlatok megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 
 

Farkas János alpolgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy megérkeztek azok az 

árajánlatok, amelyeket a vízmű gépház tetejének javítására valamint az orvosi szolgálati lakás 

kémény építésének kivitelezésére kértek. Ismertette az  ajánlatokat. Elmondta, hogy 

egyeztetett a háziorvossal és ennek eredményeként arra jutottak, hogy a radiátorokra 

szerelhető hőmérséklet szabályozó vásárlásával tudna segíteni az önkormányzat, ami egyelőre 

elegendő lenne a háziorvosnak. Véleménye szerint az önkormányzat most nem tudja a 

kéményt megcsináltatni, ezért kezdeményezte a háziorvossal ezt az egyeztetést. Kérte a 

körjegyzőt a vízmű gépházzal kapcsolatban a vízi közmű törvény várható változásairól 

tájékoztassa a képviselőket, hogy döntésüket ennek ismeretében hozzák meg.  

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: elmondta, hogy a vízi közmű törvény várható módosítása 

értelmében a vízi közmű vagyon kártalanítási eljárást követően át fog kerülni a 

szolgáltatókhoz. A törvénytervezet, ami az Országgyűlés előtt van, várhatóan 2012. január 1. 

napjával fog hatályba lépni, eszerint a hatályba lépést követő 2 éven belül kell a kártalanítási 

eljárásokat lefolytatni. A szolgáltatók száma a tervezet értelmében jóval le fog csökkeni. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: ennek ismeretében javasolta, hogy a törvény hatályba 

lépését követően döntsön a testület a felújításról. Kérte az alpolgármestert, hogy a döntésről 

és a kivitelezési ajánlatokról tájékoztassa a tulajdonostárs önkormányzatokat.  

 

A javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta. 

 

Farkas János  alpolgármester: javasolta a képviselőknek, hogy az orvosi szolgálati lakásba 

vegyék meg a hőmérséklet-szabályozókat a radiátorokhoz.  
 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

55/2011. (X. 10.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vízmű gépház tető 

javítására és orvosi szolgálati lakás kémény építésére érkezett ajánlatok megtárgyalása 

című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Somogysámson, Fő u. 137. szám alatti orvosi szolgálati lakásba termosztatikus 

radiátorszelepeket szerez be. 

 

A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
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Határidő:  2011. október 31. 

Felelős:  Farkas János alpolgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 
 

 

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

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester: ismerteti az előzményeket. Elmondja, hogy egyszer már 

tárgyalta a képviselő-testület a napirendet, valamint falugyűlésen is megismerte a település 

lakossága. Javaslatot kér a képviselőktől egyes pontok tekintetében, mivel úgy érzi, hogy túl 

részletes a szabályozás.  

 

A képviselők részletesen áttekintik az egyes pontokat.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: egyetért azzal, hogy bizonyos esetekben túl részletes a 

szabályozás. Emlékezete szerint volt egy régi miniszteri rendelet, ami ma már nem hatályos, 

az abban foglaltakat kellene figyelembe venni a telepítési távolságok meghatározásánál, mivel 

az a gyakorlatban is jól alkalmazható volt. Javasolta, hogy a rendeletet még ne alkossa meg a 

testület, amíg az általuk megfogalmazott pontosítások nincsenek benne. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.  

 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy befejeződött a rövid 

időtartamú közmunka-program. Elmondta, hogy december 31-ig még 3 fő 

közfoglalkoztatottunk van 8 órás foglalkoztatottként.  

Megkérdezte a képviselőket, hogy idén is szervezzenek-e nyugdíjas karácsonyt. Elmondja, 

hogy megkeresték, hogy ne karácsony előtt legyen közvetlenül, hanem korábban.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte, hogy nyugdíjas napot vagy karácsonyt 

akarunk-e szervezni. Annak függvénye, hogy mikorra legyen kitűzve az időpont.  

 

Farkas János alpolgármester: úgy gondolja, hogy az idén még lehet jobb lenne a karácsony, 

aztán jövőre meglátjuk, hogyan alakul. Kérte a képviselőket, hogy még gondolkodjanak rajta.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy ismét ellenőrzés van, az iskolai, valamint a szociális 

étkeztetés normatíváit ellenőrzik. 

Tájékoztatta továbbá a képviselőket arról, ahogy LEADER pályázatokhoz a projekt ötletetek 

beadásra kerültek, a bíráló bizottság ülése viszont nem október 3-án, hanem október 5-én volt, 

annak eredményéről még nem értesítették az önkormányzatot.  

  

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

ülést bezárta.  

 

   Farkas János         Dr. Skoda Lilla 

  alpolgármester                 körjegyző 


