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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. 

december 20-án 10.00 órakor megtartott nyílt rendkívüli üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Farkas János alpolgármester  

Antal Győző, Gelencsér Lászlóné 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 5 tagú testületből 5 fő jelen van, 

így az ülést megnyitotta. Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a napirendet:  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

N A P I R E N D 

 
 

1. Az áfa-körbe történő belépés felülvizsgálata 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
 

 

 

 

1. Az áfa-körbe történő belépés felülvizsgálata 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: pár nappal ezelőtt döntött a testület arról, hogy belép az áfa 

körbe, annak érdekében, hogy a szennyvíz pályázatot be tudja nyújtani az önkormányzat. 

Azért hívott össze rendkívüli testületi ülést, mert véleménye szerint nem lesz meg a szükséges 

rákötési arány. Főleg attól tart, hogy öt év múlva 80%-ot kell hozni. A lakosok nem tudják a 

jelenlegi gazdasági helyzetben bevállalni a szennyvíz bevezetését. Építési engedélyt csak 

akkor ad a hatóság,ha egyedi zárt szennyvíztisztító van, ennek viszont nagyon magas a 

költsége. Ahogy végigjárták a falut, az tűnt ki, hogy nem lesz meg a szükséges rákötés.  

 

Pálfi László képviselő: megkérdezte, hogy mikor volt korábban kiírva a pályázat és 

várhatóan mikor lesz legközelebb. Megkérdezte továbbá, hogy mi van akkor, ha beadjuk és 

most tudjuk biztosítani a 60%-os rákötést,csak öt év múlva nem tudjuk a 80 %-ot?  
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Farkas János polgármester: Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van, ha nem 

tudja a szükséges rákötést biztosítani 

 

Somogyi-Magyar József polgármester: megkérdezte, hogy volt-e testületi döntés arról, hogy 

felmérik a faluban a szennyvíz-igényt. Véleménye szerint előrelátható volt a végeredmény. 

Amikor a villany épült az 1950-es években, akkor sem volt rá igény. Az önkormányzat nem 

lehet gátja a fejlődésnek. Az elmúlt tíz évben két éve volt egy lehetőség, ami nem sikerült, 

meg most. 32 milliót tettünk félre a szennyvízre. Önkéntesen akar az önkormányzat a fejlődés 

útjába állni azzal, ha nem nyújtja be a pályázatot. Eldöntötte a testület, hogy belép az 

áfakörbe, a testület hozott egy döntést, azt végre kell hajtani. Ezt a döntést akarja most a 

testület a 24. órában megváltoztatni. A településen még nem volt ekkora fejlesztés, egy 460 

milliós beruházásról beszélünk. A Balaton törvény miatt, a Balaton vízvédelme érdekében 

kötelező a szennyvíz kiépítése. Az egyedi szennyvíztisztító, amiről a polgármester beszélt az 

1,5 millió Ft. Ha nem lesz meg a pályázat beadásakor a szükséges rákötés, akkor mondhatjuk, 

hogy mi mindent megtettünk. Ugyanakkor azt gondolja, hogy mindenképpen meg kell győzni 

a szükséges számú lakost. A korábbi beruházásoknál a víz és a villany bevezetésénél is ez volt 

a faluban. Természetes az, hogy vannak támogatók és ellenzők. A támogatókat kell erősíteni, 

az a feladat. Amennyiben beadjuk a pályázatot, vagy nyerünk, vagy nem. De ha be sem adjuk, 

akkor mit mondanak a fiatalok, mit mond a falu. A képviselő-testület áll akkor a fejlődés 

útjába. Megrendeltük a települési szennyvízkezelési programot, beléptünk az áfa-körbe, 

elindultunk egy úton, ahol most nem lehet megállni. Ha nyerünk a pályázaton a következő 

lépés a közbeszerzés .A tervezők mindig többet számolnak, mint amennyibe a tényleges 

kivitelezés kerül. Ha megvolt a közbeszerzés, akkor lehet tudni, hogy mennyit kell 

hozzájárulni a lakosságnak. Véleménye szerint nem kell riogatni az embereket, sok mindentől 

függ a ténylegesen fizetendő hozzájárulás. És azt sem egyszerre kell kifizetni, hanem 10 év 

alatt. Az önerőre is lehet pályázni, ha az is sikerül, akkor még kevesebb a hozzájárulás. 

Szerinte taktikailag rossz húzás volt a falut most felmérni.  

 

Pálfi László képviselő: se rá, se ellene nem beszéltek. Pont fordítva van: a fiatalok ellenezték 

jobban, az idősebbek sokkal inkább hajlanak a rákötésre. Biztos, hogy van, akiket nem tudtak 

megkérdezni, mert volt, aki nem volt otthon. Továbbá a lakástakarék-pénztárt is sokan nem 

fizetik azok közül, akik korábban rendszeresen fizették.  

 

Somogyi-Magyar József polgármester: minden fórumon elmondta, már több alkalommal, 

hogy segít a falu érdekében, ha megkérik. Nem kérdezte meg a polgármester a véleményét. 

Jelezte, hogy név szerinti szavazást kér, és javasolta, a képviselő-testület ne változtassa meg a 

korábbi határozatát az áfa körbe történő belépésről.  

 

Farkas János polgármester: úgy emlékszik, hogy a STARTMUNKÁval kapcsolatban is kért 

segítséget, de úgy érzi, hogy amit kapott az nem az.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: a közfoglalkoztatással kapcsolatosan elmondta, hogy 

csak egy tájékoztatót kaptak, nem döntött róla a testület. Az, hogy akkor telefonon 

megbeszélték, az nem döntés. Kérte a polgármestert, hogy másképp álljon hozzá a dolgokhoz. 

A falutól olyan visszajelzések jönnek, hogy azért választották meg polgármesternek, mert 

megígérte az embereknek, hogy foglalkoztatva lesznek. A szennyvízzel egy nagyon nagy 

volumenű dologról van szó. Erre spórolt az önkormányzat. Abból is lett elköltve. Ezt a 

lehetősége viszont nem szabad kihagynia az önkormányzatnak.  
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Pálfi László képviselő: megkérdezte, hogy mire költötte el az önkormányzat ezt a pénzt. 

Hogyan költhette volna el a képviselő-testület tudta nélkül.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: el lett költve, hiszen 32 millióból 22 millió van.  

 

Farkas János polgármester: az intézményfinanszírozáshoz 28 milliót kellett az 

önkormányzatnak kifizetnie az idei évben. 

 

Pálfi László képviselő: tudja, hogy az önkormányzat csak működésre költött, az iskola 

fenntartása nagyon sokba kerül. Ezt máshogy nem tudja kigazdálkodni az önkormányzat, csak 

ha a megtakarításhoz nyúl hozzá. Vagy hitelt kellett volna felvenni?!  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: hangsúlyozni kívánja, hogy addig nincs építési engedély 

a településen, ameddig szennyvíz nem lesz kiépítve. Úgy gondolja, hogy a település 

fejlődésének nem lehet az önkormányzat a gátja. Ugyanis, ha a pályázatot sem nyújtjuk be, 

akkor a falu azt mondhatja, hogy a testület akadályozza meg a fejlődést. Véleménye szerint 

vállalni kell a kockázatot, hiszen a korábbi évek fejlesztéseiben is mindig volt kockázat. Ezért 

javasolja az áfa-körbe történő belépést a testületi döntésnek megfelelően, és kéri a név szerinti 

szavazást.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

71/2011.(XII.20.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Áfa körbe történő belépés  

felülvizsgálata című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

70/2011.(XII. 15.) számú határozatában foglaltakat fenntartja, és  2012. január 1. napjától az 

általános forgalmi adó alanya lesz. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Farkas János polgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 

    Farkas János          Dr. Skoda Lilla 

     polgármester                körjegyző 

 


