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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 28-án 16.30 órakor megtartott nyílt soron következő üléséről. 

 

Az ülés helye:  Faluház (Somogysámson, Fő u. 116.) 

 

Jelen vannak:  Farkas János alpolgármester  

Antal Győző, 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. Jelezte, hogy a napirendeket ki szeretné egészíteni a Körjegyzőség 

alapító okiratának módosítása című előterjesztéssel, valamint a Körjegyzőség és a Bernáth 

Aurél ÁMK alapító okiratának módosításával. 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. Közmeghallgatás: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója  

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

3. Marcali és Környéke Fogászati Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

4. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/1998 (XII.14) rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra benyújtott 

hallgatói pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 
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6. Somogysámson belterület 682. helyrajzi számú terület bérbeadása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

7. Lakástakarék-pénztárból való kilépési kérelem megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

8. Körjegyzőség beszámolója 

Előterjesztő: dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

9. A Bernáth Aurél ÁMK előirányzatának módosítása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

10. Egyéb 
Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

 

 

1. Közmeghallgatás: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója  

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

 

Farkas János alpolgármester: elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az 

előterjesztést,  nem kívánta kiegészíteni. Kérdés, észrevétel van-e. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: semmi nem ismert még a jövő évi költségvetésből, így 

nem tudunk mást, mint a koncepciót ugyanúgy, mint a korábbi években elfogadni.  

 

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

 

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

 

58/2011.(XI.28.)számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Önkormányzat és 

intézményei 2012. évi költségvetési koncepciója” c. előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetési 

koncepció elfogadásáról az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról a következő 

határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület elsődleges és alapvető feladata, hogy a legtakarékosabb 

gazdálkodás mellett elfogadható szinten működtesse az intézményeit, ezzel egyidejűleg 

az önként vállalt feladatokat, kifizetéseket vizsgálja felül, azokat a legminimálisabb 

szinten tervezze.  

 

Törekedni kell az önkormányzat saját bevételek növelésére, pályázati lehetőségek minél 

szélesebb körű igénybevételére.. 

 
A tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásáig az intézmény finanszírozása az előző évi 
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 költségvetés 1/12-dének megfelelő összegben történik. 

 

 Határidő: 2012. február 15. 

 Felelős:  polgármester 

    Dr. Skoda Lilla körjegyző 
 

 

2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester: elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az 

előterjesztést,  nem kívánta kiegészíteni. Kérdés, észrevétel van-e. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte a működési kiadásokat érintően, hogy a 

682001 szakfeladaton a karbantartási költség 229 eFt milyen karbantartást tartalmaz,  a 

841126 szakfeladaton az egyéb szolgáltatás költsége miből áll össze, :  

Szociális étkeztetés szakfeladatra kérdezett, hogy miért magasabb annyival a teljesítése. 

Működési bevételek, egyéb bevételek tekintetében megkérdezte, hogy a 2 millió 155 eFt 

miből tevődik össze.  

Megkérdezte továbbá, hogy a bevételek időarányosan teljesülnek-e.   

 

Az iskola beszámolójával kapcsolatosan megkérdezte, hogy hol volt a villámkár, és fizetett-e 

a biztosító. A továbbtanulók támogatására kérdezett rá, valamint megjegyezte, hogy nagyon 

magasak az intézménynél a gázdíjak. Jelezte továbbá, hogy a túlóra és a helyettesítés díjak is 

nagyon magasak. Megkérdezte, hogy az óvodánál hogyan lehet 116%-os a minőségi 

bérpótlék. Megkérdezte továbbá, hogy az egyéb szolgáltatáson a dologi kiadásoknál mi van 

könyvelve. Megkérdezte, hogy a személyi előirányzaton megtakarított pénzből mennyi 

maradt.  

 

Péter Mária pénzügyi ügyintéző: válaszában elmondta, hogy a karbantartási költség a 

háziorvosi szolgálati lakásnál kazánjavítás, fűtésjavítás költségét tartalmazza, meg a kisebb 

karbantartásokat. Az egyéb költség a 841126-os szakfeladaton a többek között a fénymásoló 

javításának költségét. Megtervezve az előző évi pénzmaradvány volt. A Szociális 

étkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy Hollád térítményével nem számolunk, csak akkor 

amikor teljesül. Az egyéb bevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy a legnagyobb tételek: 

szabálysértésekből, biztosító térítménye. A bevételek időarányos teljesülésével kapcsolatban 

elmondta, hogy  várhatóan az előirányzatok teljesülnek. Számítás szerint teljesülni fog. 

  

Béresné Molnár Márta gazdasági vezető: a villámkár számítógépnél volt, a biztosító számla 

alapján fizetett. A továbbtanulók támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy ebben az évben 

fog kifutni, egy dolgozóra vonatkozik, körül-belül még 70 ezer forint van vissza, így túl is 

lépik jócskán. A túlórával és a helyettesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a betegséget nem 

tudják kiszűrni, előre ezzel nem tudnak pontosan kalkulálni. A minőségi bérpótlékkal 

kapcsolatban elmondta, hogy 116% -a ¾ éves teljesítés. Amennyit az állam ad, annyit 

fizetnek ki, túllépni nem tudják. Valószínűleg azért van itt magasabb arány, mert ezt 

intézményi szinten osztják el. Általában maradvány van. Egyéb szolgáltatások közé a postai 

szolgáltatás, kisebb javítások vannak könyvelve. Elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor 

17 fővel egész évre, és 1 fővel hét hónapra terveztek. A személyi előirányzat ennek 

megfelelően volt kiszámítva. Végkielégítés és jubileumi jutalom voltak tervezve, melyek 
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kifizetése nem volt indokolt, illetve jogos, így ennek az összege maradt meg. Ez kb. két millió 

forint. Ebből egy millió forintot kérnek előirányzat módosításra, hogy a dologi kiadások 

között a gázra fordítsák.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: a vissza levő időre maximális takarékoskodást kér, mert 

a következő évnél a működést veszélyben látja. Úgy gondolja, hogy az idei évben voltak 

olyan költekezések, amik feleslegesek voltak. Felhívta a figyelmet, hogy a szennyvízre 

félretett pénz 10 millióval kevesebb volt, mint tavaly. Lakosságnak kell kifizetnie ezt a pénzt. 

Ezért maximális takarékoskodást kér az iskolától, az önkormányzattól és a körjegyzőségtől.  

 

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

 

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

 

59/2011.(XI.28.)számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Beszámoló az önkormányzat és 

intézményei 2011. évi háromnegyedéves gazdálkodás helyzetéről című előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a III. 

negyedév folyamán az önkormányzat és intézményei a lehető legszigorúbb gazdálkodás 

mellett biztosította a működéshez szükséges feltételeket. A IV. negyedév folyamán is a lehető 

legszigorúbb takarékos gazdálkodást kell folytatni, az önkormányzati bevételek biztosítására 

továbbra is fokozott hangsúlyt kell helyezni.  

 

Határidő: 2011 december 31. 

Felelős: polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

3. Marcali és Környéke Fogászati Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester: elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az 

előterjesztést. Tájékoztatott, hogy Főnyed település kilépett a fogászati társulásból. Kérdés, 

észrevétel van-e.  

 

Béresné Molnár Márta gazdasági vezető: megkérdezte, hogy hova megy Főnyed.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: elmondta, hogy a Balatonszentgyörgyi körzethez 

csatlakozik.  

 

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 
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60/2011. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Környéke 

Fogászati Társulás társulási megállapodásának módosítása című előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi határozatot hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Környéke 

Fogászati Társulás társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerint elfogadja. A 

képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről a Marcali Kistérségi Társulást 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Farkas János alpolgármester 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

4. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/1998 (XII.14) rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester: elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők 

megkapták. A kéményseprői díjak a sorkémények vonatkozásában maradnának, csak a 

tartalék kémények használhatóságának ellenőrzésével kapcsolatban javasol díjat emelni a 

szolgáltató. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e.  

 

Antal Győző képviselő: véleménye szerint magasak az árak.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: felhívta a figyelmet, hogy a beszámoló összehasonlító 

táblázata tartalmazza, hogy a környező cégek mennyiért látnák el a tevékenységet. Véleménye 

szerint ez az ajánlat most is legkedvezőbb. Ha elromlik a főkémény akkor is fűteni kell, azért 

kell a tartalékkémények használhatóságát is évente ellenőrizni.  

 

Farkas János alpolgármester: javasolta a rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztés 

szerint. További kérdés hiányában szavazást rendelt el.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2011. (XI….) önkormányzati  rendelete 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/1998 (XII.14) rendelet 

módosításáról 

(A rendelet kihirdetett és elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra benyújtott 

hallgatói pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 5 darab „A” és 1 

darab „B” típusú pályázati kérelem érkezett az önkormányzathoz. Emlékezteti a képviselőket, 

hogy a korábbi években 5000 Ft összeget állapítottak meg havonta, most is ezt javasolja.  
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Somogyi-Magyar József képviselő: gondot lát az adható juttatások szinten tarthatóságában. 

Azon véleményének ad hangot, hogy jobb lett volna ezt a napirendet az időközi polgármester 

választást követően megtárgyalni. Megkérdezi, hogy mi a bírálati határidő. Úgy véli, hogy 

nem lesz bérfizetés és munka jövőre, ha a hírek beigazolódnak. Vannak települések, ahol 

egyáltalán nem fizetnek Bursa Hungarica ösztöndíjat. Ezen most Sámsonnak is el kellene 

gondolkoznia. Tankönyvtámogatás, füzetcsomag támogatás, felül kell vizsgálni az adható 

juttatásokat. Valamint a vezetői döntésen alapuló, adható juttatásokat, azok jövőre úgysem 

lesznek. Megkérdezte, hogy mikor kell az összeget leutalni. Álláspontja szerint aggályos, 

hogy mi legyen vele.  

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: a bírálati határidő december 5. napján jár le, így a polgármester 

választást nem lehet vele megvárni. Továbbá elmondja, hogy az utalás két részletben egyszer 

év elején, egyszer meg nyár végén történik.  

 

Farkas János alpolgármester: javasolja, hogy felezzék meg az összeget, 2500 Ft összegre. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: támogathatónak tartja a javaslatot.  

 

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

 

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

 

61./2011. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra benyújtott hallgatói pályázatokról szóló előterjesztést 

megtárgyalta.   

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbi 

személyek részére állapít meg támogatást havi 2.500,- Ft összegben, jövedelmi viszonyok 

alapján az alábbi sorrendben:  

 

„A” típusú pályázatot nyújtott be:  

1. Rába Dominika Somogysámson, Fő u. 151. szám alatti lakos  

2. Pálfi Gergely Somogysámson, Fő u. 170. szám alatti lakos  

3. Lantos Judit Somogysámson, Fő u. 125. szám alatti lakos  

4. Dudás Dorottya Somogysámson, Fő u. 137. szám alatti lakos 

5. Dudás Dávid Somogysámson, Fő u. 137. szám alatti lakos 

 

„B” típusú pályázatot nyújtott be:  

6. Szép Erna Somogysámson, Ady u. 5. szám alatti lakos   

   

A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatásban részesített ösztöndíjasok listáját az 

önkormányzat hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra és a pályázókról kitöltött bírálati lapokat küldje 

meg a Somogy Megyei Önkormányzat  részére. 

 

Határidő:  2011. december 5. 

Felelős: Farkas János alpolgármester 

  Dr. Skoda Lilla jegyző 
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6. Somogysámson belterület 682. helyrajzi számú terület bérbeadása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

 

Farkas János alpolgármester: elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az 

előterjesztést, marótpusztai területről van szó, melyet korábban Jakab Imre használt, ahogy az 

előterjesztés is tartalmazza. Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

62/2011. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogysámson belterület 

682. helyrajzi számú terület bérbeadása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogysámson belterület 

682. helyrajzi számú 3069 m2 nagyságú területet Dencs Ferenc Somogysámson, Kossuth L. 

u. 68. szám alatti lakosnak bérbe adja. A haszonbér összegét 3069 Ft/ év összegben 

határozza meg.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés aláírására, továbbá felkéri 

az alpolgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Farkas János alpolgármester 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

 

7. Lakástakarék-pénztárból való kilépési kérelem megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János alpolgármester: elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az 

előterjesztést. A tulajdonosok meghaltak, eladták a házat. Így a lakástakarék pénztári 

megtakarítást szeretnék felvenni.  Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e, és kérte a 

képviselők javaslatait. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: emlékeztetett arra, hogy a testületnek van egy korábbi 

döntése, amely értelmében nem járul hozzá a lakástakarék pénztári kifizetésekhez. Ezért 

véleménye szerint az adásvételi szerződést, illetve a tulajdoni lap másolatot be kell kérni, 

hogy lássuk, hogy valóban megtörtént az adásvétel. Csak abban az esetben járuljanak hozzá a 

kivéthez, ha nincs már az örökös nevén.  

 

Farkas János alpolgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel 

Somogyi-Magyar József képviselő javaslatát, amely szerint akkor járulnak hozzá a pénztári 

kivételhez, ha az adásvételi szerződéssel valamint a tulajdoni lappal igazolja az adásvétel 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

63/2011. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakástakarék-pénztárból 

való kilépési kérelem megtárgyalása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

Somogysámson, Fő u. 83. szám alatti ingatlanra kötött lakástakarék-pénztári szerződés 

esetében, az OTP Lakástakarék Zrt.-nél nyilvántartott összeg néhai Balogh Józsefné 

törvényes örököse részére történő feloldásához, amennyiben az örökös az adásvételi 

szerződés, valamint a tulajdoni lap másolatával igazolja, hogy az ingatlant valóban eladta.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Farkas János alpolgármester 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Somogyzsitfa, Csákány és Somogysámson Körjegyzősége 2011. III. negyedévi 

költségvetésének végrehajtása  

Előterjesztő: dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: ismertette az előterjesztést. A népszámlálásból adódó bevételek 

és kiadások, valamint a januári elektori választás bevétele és kiadása miatt indokolt az 

előirányzat módosítása. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a körjegyzőségnél az irattározás és a selejtezés miatt 

1embert megbízási szerződéssel fel szeretne venni december hónapra. Ehhez többlet 

hozzájárulást nem kér, a körjegyzőség költségvetéséből ki tudják gazdálkodni. Ezt követően 

januártól meg amennyiben lesz rá lehetőség, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatnánk 

egy főt.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint decemberre megbízási szerződéssel 

ne vegyünk fel embert, ha januártól indul a közfoglalkoztatás,akkor majd annak keretében 

lehet erről gondolkodni.  

 

Antal Győző képviselő: egyetértett Somogyi-Magyar Józseffel. 

 

Farkas János alpolgármester: álláspontja szerint szükséges lenne egy ember, hogy a 

feladatot el tudja végezni, valamint szőkedencsi iratok fogadására is fel lehessen készülni.  
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1 igen, 2 tartózkodás mellett nem járult hozzá 2011. december 1. napjától egy hónapra 

megbízási szerződéssel történő foglalkoztatáshoz.  

 

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

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

64/2011. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Beszámoló a körjegyzőség 

2011. háromnegyedéves gazdálkodásáról című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a körjegyzőség 2011. 

háromnegyedéves beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő: 2011. december 15. 

Felelős:    Farkas János alpolgármester 

 

 

 

9. A Bernáth Aurél ÁMK előirányzatának módosítása 

Előterjesztő: Mika Lászlóné intézményvezető 

 

Mika Lászlóné intézményvezető: nem kívánja kiegészíteni a napirendet. A módosítás okait 

már korábban ismertették.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: elvi kérdésként vetette fel, és kérte, hogy a többi 

önkormányzatot is érintő előterjesztések együttes ülésen legyenek megtárgyalva és ne külön-

külön. Februárban tárgyaltuk a költségvetést, együttes testületi ülésen, ezt is így kellene 

megtárgyalni. Kérte, hogy ez a jövőben így legyen. Az előterjesztéssel kapcsolatban kiemelte, 

hogy a feladattal nem terhelt bérnek meg kellene maradnia. A bérkompenzáció már korábban 

ismert volt, ezért ezt el lehetett volna készíteni időben ,és akkor együttes ülésre elő lehetett 

volna terjeszteni. Rákérdezett, hogy miből jött össze az 1 millió 256 Ft.  

 

 

Béresné Molnár Márta: elmondta, hogy a gázszámla kifizetésére kell az átcsoportosítás, ami 

júliusban együttes testületi ülésen szóban meg lett beszélve.  A bérkompenzációra kapott 989 

ezer forint összeget és a TB vonzata 267 ezer Ft összeget kell módosítatni, valamint az 

említett 1 millió forint összeget a dologi kiadásokra a gázszámlára.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint lehet, hogy ha most nem fizetnénk ki a 

gázszámlát, akkor az állam átvenné hiánnyal együtt, de ez csak egy elképzelés, hiszen ennek 

még nincs jogszabályi háttere. Ugyanakkor kérte, hogy a maradvány ne kerüljön 

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

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

65/2011. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Bernáth Aurél ÁMK 

előirányzatának módosítása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bernáth Aurél ÁMK 

előirányzat módosításához a melléklet szerint hozzájárul.  

 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésére.  

 

Felelős:   Farkas János alpolgármester 

 Dr. Skoda Lilla körjegyző  

Határidő:  2011 december 31. 

 

 

 

10. Egyéb 
Előterjesztő: Farkas János alpolgármester 

 

Farkas János képviselő: a növények ültetési és telepítési távolságok meghatározásával 

kapcsolatos rendelettel kapcsolatosan megkérdezte a képviselőket, hogy van-e további 

javaslatuk. Annak hiányában megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

       Farkas János          Dr. Skoda Lilla 

    alpolgármester                körjegyző 

 


