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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 2010. 

január 31-én 16.00 órakor megtartott nyílt soron következő üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Antal Győző, Farkas János, Pálfi László, Somogyi-Magyar József 

képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

Fazekas Ede Máté polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került 

összehívásra, a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 5 fő jelen van, 

így az ülést megnyitotta.  

 

Megkérdezte, hogy a képviselők részéről a meghívóban szereplő napirendeken felül van-e 

egyéb javaslat. Javasolta, hogy a Bernáth Aurél ÁMK étkezési térítési díjainak 

megtárgyalásával kezdjék a testületi ülést, a meghívott igazgatónőre tekintettel.  

 

Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a módosított napirendet:  

 

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

 

N A P I R E N D 

 

1. Bernáth Aurél ÁMK térítési díjainak megtárgyalása 

Előterjesztő: Mika Lászlóné intézményvezető 

 

2. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi 

munkaterve 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

3. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető 

egyes juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

4. Együttműködés megállapodás kötése Somogysámson Cigány Kisebbségi 

Önkormányzatával  

Előterjesztő:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Orsós János CKÖ elnök 
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5. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

1. Bernáth Aurél ÁMK térítési díjainak megtárgyalása 

Előterjesztő: Mika Lászlóné intézményvezető 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy a képviselők megkapták az előterjesztést. 

Ismerteti az abban foglaltakat. Véleménye szerint nincs szó nagy mértékű emelésről. Kevés 

olyan gyermek van, akinek nem az önkormányzat fizeti a térítési díját, így a szülőket, csak 

kevéssé érinti. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a másik két fenntartó önkormányzat 

polgármestereivel is egyeztetett, az emelést ők elfogadásra fogják javasolni. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy Zsitfa és Csákány községek szociális étkezőit is innét fogják biztosítani a 

közeljövőben. Megkérdezte az Intézményvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztést.  

 

Mika Lászlóné intézményvezető: kiegészítése nincsen.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint ezt a költségvetés elfogadását 

követően kellene tárgyalni, hiszen ez így egy kiragadott darab az egészből. Elmondja, hogy a 

korábbi években az önkormányzat mindig azon volt, hogy a dolgozóknak, az 

alkalmazottaknak biztosítson kedvezményt az étkezés árából, akkor ezt az intézmény 

kifogásolta mindig, míg a végére egyforma térítési díj lett megállapítva az alkalmazottaknak 

és a vendégétkezőknek. Most a konyhai dolgozók részére javasolnak kedvezményes térítést, 

amit támogat is, de nem ért. A másik felvetése, hogy az iskola miért nem támogatja a helyi 

őstermelőket azzal, hogy tőlük vásárol. Véleménye szerint ez nemcsak olcsóbb lenne, hanem 

a helyieknek is bevételt jelentene. Az olcsóbb beszerzési forrásokat kellene megkeresni, ezt 

már többször elmondta a korábbi években is. Ugyanakkor támogatja, hogy a konyhai 

dolgozók térítési díja a háromszori étkezők nyersanyagnormájával legyen azonos, hiszen 

háromszor étkeznek.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy ő próbált várni az étkezési térítési díjak 

megtárgyalásával, de épp a költségvetési tervezés miatt kérték mielőbb megtárgyalni. Az 

őstermelőktől történő vásárlással kapcsolatban elmondta, hogy annak a megvalósításához az 

őstermelőnek a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataltól kell vásárolnia egy igazolást 

tizenötezer forintért. Ez viszont probléma több esetben, mert az eladó nem látja annak a 

megtérülését. Javasolta ő is, hogy helyben vásároljanak, és ezen lesz a későbbiekben is.  

Mivel a térítési díjakat a szociális és a gyermekvédelmi rendelet tartalmazza, rendelet- 

módosítást tette fel szavazásra.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1/2011.(I.31.) rendelete 

a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló  

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2/2011.(I.31.)  

rendelete  

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2003.(XII.15.) rendeletének módosításáról 
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2. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi 

munkaterve 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy írásban megkapták a képviselők az 

előterjesztést. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e azzal kapcsolatban.  

Annak hiányában javasolta elfogadásra.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

2/2011. (I. 31.) számú Képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Somogysámson Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkaterve” című előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervét. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

   Dr. Skoda Lilla körjegyző   

 

 

 

3. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető 

egyes juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy írásban megkapták a képviselők az 

előterjesztést. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e azzal kapcsolatban.  

Annak hiányában javasolta elfogadásra.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2011. (I.31.) rendelete  

a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket 

megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 

5/2010. (II.15.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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4. Együttműködés megállapodás kötése Somogysámson Cigány Kisebbségi 

Önkormányzatával  

Előterjesztő:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Orsós János CKÖ elnök 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy jogszabály alapján kötelező az 

együttműködés a helyi kisebbségi önkormányzattal, erre vonatkozik a megállapodás, melynek 

tervezetét a képviselők megkapták. Megkérdezte Orsós János képviselőt, hogy kívánja-e 

kiegészíteni. 

 

Orsós János CKÖ elnök: kiegészíteni nem kívánja, kérte a képviselőket, hogy támogassák a 

kisebbségi önkormányzatot.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el, 

javasolta a megállapodás jóváhagyását.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

  

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3/2011. (I.31) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Együttműködés 

megállapodás kötése Somogysámson Cigány Kisebbségi Önkormányzatával című 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogysámson Cigány 

Kisebbségi Önkormányzatával együttműködik. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 
Fazekas Ede Máté polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Ady u. 9. szám alatti 

ingatlan bontása néhány napon belül elkészül. Elmondta, hogy a hosszabb idejű 

közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatunk keretén belül eszköz vásárlására is lehetőség 

nyílik.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ivóvíz díjával kapcsolatban a DRV megkereste az 

önkormányzatokat, hogy nem fogadja el, hogy nem emeltünk díjat, az azzal kapcsolatos 

bevételkiesését ki fogja számlázni az önkormányzatoknak. Marcali város újra megtárgyalta a 

díjemelési kérelmüket, de kitartott amellett, hogy nem emelnek díjat. Így döntöttek a 

társtulajdonos önkormányzatok is.  
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Elmondta, hogy több alkalommal beszélt a szemétszállítás szolgáltatójával a Saubermacher 

Kft-vel. Az ügyvezető igazgató kéri továbbra is, hogy fogadja el az önkormányzat a megemelt 

díjakat.  

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint írjuk le levélben, hogy melyik évben 

mennyit fizetett az önkormányzat, hogy már akkor is volt, hogy meghaladtuk a KSH szerinti 

infláció mértékét. Akár kérheti ő is a lakosoktól, akkor sokkal kisebb nyeresége és több 

munkája lesz. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta továbbá a képviselőket, hogy Meretei Zsuzsa a 

Somogysámsonért Egyesület elnöke tájékoztatta, hogy márciusban lejár a mandátumuk, és 

nem szeretnék tovább folytatni a munkát. Véleménye szerint mindenképpen azon kell lenni, 

hogy megmaradjon a civil szervezet. Kérte ebben a képviselők segítségét.  

 

Elmondta, hogy a költségvetési tárgyalások már folyamatban vannak, várhatóan a jövő héten 

lesz együttes testületi ülés az intézményi költségvetésről.  

 

Egyedi kérelem 

 

Elmondta, hogy Béresné Molnár Márta megkereste az önkormányzatot azzal, hogy az 

építményadó fizetési kötelezettség alól az önkormányzat mentesítse. Hivatkozott arra, hogy 

nem működteti már az italboltot. Kérte az önkormányzat segítségét.  

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy helyi rendelet szabályozza az 

építményadó szabályozási feltételeit, fizetési kötelezettségét. A rendelettől határozattal a 

képviselő-testület nem térhet el, így méltányosságot nem tud gyakorolni. A rendelet 

jogszabály, általános érvénnyel vonatkozik mindenkire. Csak rendelettel módosítható. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: javasolta, hogy levélben tájékoztassák a lakost a rendeletben 

foglaltakról.  

 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

 

 

További napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 körjegyző 


