
 1 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

_____________________________________________________________ 

 

 

JJ EE GG YY ZZ ŐŐ KK ÖÖ NN YY VV   

 

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. 

szeptember 28-án 10.00 órakor megtartott nyílt rendkívüli 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 megbízásából  

Péter Mária pénzügyi ügyintéző 

 

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. Pályázat benyújtása a Vidékünk a Jövőnk Szövetség által közzétett pályázati 

felhívásokra 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester  

 

Farkas János alpolgármester: elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés megtartására azért 

kerül sor, mert a Vidékünk a Jövőnk Szövetség közzétette a pályázati felhívásait, melyeknél a 

projektötletek beadásának határideje 2011. szeptember 29. napján lejár. Elmondja, hogy két 

projektötletet dolgoztak ki, amelynek tárgyait részletesen ismerteti. Egyrészt pályázatot 

kellene beadni a településről új marketinganyagok készíttetésére, valamint a Közbiztonság 

megteremtését segítő fejlesztésre.      

 

  

Somogyi-Magyar József képviselő: javasolja a pályázatok benyújtását.  

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

 

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

50/2011. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pályázat benyújtása a 

Vidékünk a Szövetség által kiírt pályázatokra  című előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta.  

 

1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be  a 

településről új marketinganyagok készíttetésére.  

2. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

a közbiztonság megteremtését segítő fejlesztésre.   

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt ötletek beadásához, valamint a 

pályázatok  benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2011. szeptember 29. 

  2011. október 30. 

Felelős:  Farkas János alpolgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

 

 

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

ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

 

   Farkas János          Péter Mária  

 alpolgármester                pénzügyi ügyintéző 


