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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. 

február 15-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 

 

Meghívottak:   Péter Mária pénzügyi ügyintéző 

   Bohár László tanyagondnok 

 

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. 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. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

2011. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

2. Rendelet-tervezet a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

3. Szociális étkeztetés szakmai programjának felülvizsgálata, a szolgáltatás egyéb 

dokumentumainak elfogadása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

4. Óvodai, iskolai beíratások időpontjának meghatározása 

Előterjesztő: Mika Lászlóné intézményvezető 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
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1. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

2011. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy az előterjesztés és a rendelet-

tervezet megküldésre került a képviselők részére. Részletesen ismertette a költségvetés 

egyes tételeit. Felhívta a figyelmet az iparűzési adóbevétel csökkenésére. Tájékoztatta  

a képviselőket, hogy ez azért van, mivel a Simon és Társa Kft. nem szállít a téglagyár 

részére, mivel az nem működik. Elmondta, hogy a kémény javítása van tervezve az 

orvosi lakásnál. A Somogy Kéményseprő-Mester képviselőjével tárgyalt az ügyben, 

aki tájékoztatta a lehetőségekről. Új kémény építésére lenne lehetőség, mivel ezekbe a 

kéményekbe nem javasolja új kazán bekötését. Ezzel kapcsolatban írásos ajánlatot 

fognak küldeni. Elmondta továbbá , hogy nem került sor a költségtérítésének a 

tervezésére, mivel nem tart rá igényt. Nem került sor az étkezési hozzájárulásának a 

tervezésére sem, mivel a közalkalmazottaknak nem tudnak fizetni, ezért nem tartaná 

etikusnak, ha neki járna. A költségvetés 24.109 mFt működési hitellel számol. 

Véleménye szerint az önkormányzatnak mindenképpen be kell nyújtania az ÖNHIKI 

pályázatot, mert a működőképessége veszélybe kerülhet.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kistérség is elfogadta a költségvetését.  

Az egyes tételek részletes ismertetését követően megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel 

van-e.  

 

Antal Győző képviselő: megkérdezte, hogy a traktor karbantartására van-e tervezve.  

 

Péter Mária pénzügyi ügyintéző: elmondta, hogy az több helyen szerepel, mivel nem 

egy tételként van feltüntetve a költségvetésben, de tervezve van.  

 

Farkas János képviselő: megkérdezte, hogy az orvos lakás fűtéskorszerűsítésére 

terveztek-e.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint a fűtéskorszerűsítésre 

mindenképpen pályázatot kellene benyújtani, mivel önerőből azt nem tudja 

finanszírozni az önkormányzat.  Véleménye szerint külső kéményt semmiképpen nem 

szabad építeni, valamint az alumínium bélés nem használható vegyes tüzelésre.  

A költségvetésre térve elmondta, hogy a normatíva a tavalyi évhez képest 8,9%-kal 

lecsökkent, továbbá 9,4%-kal csökkent a szociális ellátások támogatása. 8,8%-kal a 

kistérségi támogatás. Álláspontja szerint csökkenteni kellene a képviselők 

tiszteletdíját, valamint a költségátalányt is. Továbbá javasolja, hogy a fejlesztések 

között szerepeljen a kéményjavítás, mivel így pályázható. 

Fentiek miatt javasolja, hogy a költségvetés módosítását a hivatal végezze el, és azt 

követően tárgyaljon róla ismét a testület.  

 
Fazekas Ede Máté polgármester Somogyi-Magyar József képviselő javaslatát, 

miszerint ismételten tárgyalja meg a testület a módosított költségvetést, szavazást 

rendelt el.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött arról, hogy a költségvetési rendeletet az 

elhangzottaknak megfelelő módosítását követően ismételten megtárgyalja.  
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2. Rendelet-tervezet a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a három 

polgármester és a jegyző részvételével megtárgyalták a rendelet-tervezetet. 

Smogyzsitfa és Csákány községek elfogadták a tegnapi ülésükön. Elmondta, hogy a 

rendelet-tervezetbe azok a juttatások vannak betervezve, amelyek a korábbi 

rendeletben voltak. Kérdés, észrevétel hiányában javasolta a rendelettervezet 

elfogadását.  

 

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

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2011. (II.15.) rendelete  

a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket 

megillető egyes juttatásokról és támogatásokról  

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

 

3. Szociális étkeztetés szakmai programjának felülvizsgálata, a szolgáltatás egyéb 

dokumentumainak elfogadása 

Előterjesztő:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Bohár László tanyagondnok 

 

 

Bohár László tanyagondnok: részletesen ismerteti a beszámolót, valamint az 

előterjesztést.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: kérdés, észrevétel hiányában javasolta az 

előterjesztés valamint a beszámoló elfogadását.  

 

 

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

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8./2011.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat 

 
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szociális étkeztetés 

feladatellátás ellenőrzése” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza:  

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alapellátást nyújtó szociális 

étkeztetés ellenőrzésének megállapításait jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 

hogy a mellékleteket a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően aktualizálja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

Dr. Skoda Lilla körjegyző 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9./2011.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szociális étkeztetés 

szolgáltatásról beszámoló” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanyagondnok 2010. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót, valamint az alapellátást nyújtó szakmai étkeztetés 2010. 

évi beszámolóját jóváhagyja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

10./2011.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vagyonvédelmi 

szabályzat elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonvédelmi szabályzatot 

jóváhagyja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

4. Óvodai, iskolai beíratások időpontjának meghatározása 

Előterjesztő:  Fazekas Ede Máté polgármester 

Mika Lászlóné intézményvezető 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy egyeztetett Mika 

Lászlóné intézményvezetővel, az iskolai beiratásokról. A hatályos jogszabályok értelmében a 

szülő március 1-je és április 30-a között - a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú 

városi önkormányzat által meghirdetett időpontban - köteles beíratni tanköteles gyermekét a  
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beiratkozás 

idejét a határidőt megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. 

Az óvodai, iskolai beiratkozásokra javasolja a 2011. április 4-8. közti időtartamot 

meghatározni. Kérdés észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

11/2011. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Óvodai, iskolai beiratkozások 

időpontjának meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai, általános iskolai 

beiratkozások időpontját az alábbiak szerint határozza meg. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

 Mika Lászlóné intézményvezető   

 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Marcali Kirendeltsége megkereste lakosságvédelmi mentor kijelölése ügyében. 

Megkérdezett több embert, de sajnos senki nem vállalta. A képviselőktől kért javaslatot. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő jelezte, hogy vállalja.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste Varga János 

helyi lakos, hogy a faluról készítene egy kisfilmet kb. 140 eFt-ért. Kérte a képviselőket, hogy 

gondolják át az ajánlatot.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra ifj. Bogdán 

Vendelt tervezi foglalkoztatni.  

 

5.1. Orsós József Somogysámson, Kossuth L.u . 45. szám alatti lakos kérelme  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy a kérelmező azért fordult az 

önkormányzathoz, hogy a Sűrű-domb féle vezető utat, területet szeretné kitisztítani. Ez a 

terület nem az önkormányzat tulajdona, így erre tekintettel el kell utasítani a kérelmet.  

 

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

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

12/2011. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Orsós József Somogysámson, 

Kossuth L.u .45. szám alatti lakos kérelme” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatja a  kérelmezőt, hogy 

Sűrű domb féle vezető út nem az önkormányzat tulajdonát képezi.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa.  

 

Határidő: 2011. március 10. 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 
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5.2. Rigó Istvánné Somogysámson, Fő u. 56. szám alatti lakos kérelme  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy azzal kereste meg a 

kérelmező, hogy a temetőben a családjuk sírja mellett levő hársfa gyökerei rongálják a 

sírjukat. Kérte, hogy az önkormányzat vágja ki a fát.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: az önkormányzat nagyon sokat költött az utóbbi időben 

a temetőre. Tervet készített az elrendezésére. A korábbi években is jelentkezett már probléma, 

általában a levélhullás. A temetőt az önkormányzati dolgozók rendben tartják. Felhívta a 

figyelmet, hogy a Plébános Úr sírjánál meg van rogyva a járda, amit a tavasszal iparossal 

mindenképpen rendbe kell tetetni.  

 

Pálfi László képviselő: véleménye szerint a levelek odahullását kellene valahogy 

megakadályozni.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: álláspontja szerint a fára szükség van, ő nem pártolja a 

fakivágásokat. Esetleg a koronáját lehetne megmetszeni.  

 

Pálfi László képviselő: mindenképpen egyetért a polgármesterrel, legalább lássák, hogy az 

önkormányzat próbál segíteni.  

 

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

 

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

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

13/2011. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Rigó Istvánné 

Somogysámson, Fő u. 56. szám alatti lakos kérelme” című előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatja a kérelmezőt, hogy 

az önkormányzat nem járul hozzá a temetőben levő hársfa kivágásához.  

Tájékoztatja továbbá, hogy a tavasszal az önkormányzat gondoskodik a fa koronájának 

megmetszéséről, megvágásáról. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa.  

 

 

Határidő: 2011. március 10. 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 
 

 

További napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 körjegyző 


