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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. 

március 30-án 16.00 órakor megtartott nyílt soron következő üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Farkas János, Pálfi László, Somogyi-Magyar József képviselő-testületi 

tagok  

 

Távol van:   Antal Győző képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került 

összehívásra, a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 4 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 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

N A P I R E N D 

 

1. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

2. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének szociális 

rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

3. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

4. Pályázat benyújtása rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

5. TIOP 1.1.1./07-1 pályázatra érkezett ajánlatok megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
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6. Pályázat benyújtása iskolakonyha felújítására  
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

7. Pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések 

támogatására 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

8. Egyebek  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

 

1. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében az 

önkormányzatok képviselő-testületeinek a választást követő hat hónapon belül felül kell 

vizsgálnia a Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezért került a rendelettervezet 

előterjesztésre. Megkérdezi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint a 8.§-ban a polgármester helyett a 

képviselő-testületnek kellene szerepelnie, hogy a munkatervtől eltérést engedélyezhessen. A 

15.§ -sal kapcsolatban az a véleménye, hogy az ülésen megjelent állampolgárok a képviselő-

testület engedélye alapján kaphassanak szót, ennek megfelelően kéri módosítani. Úgy 

gondolja, hogy sok esetben védi magát a képviselő testület, ha esetleg nem megfelelő 

állapotban van az ülésen jelen valaki. A 26.§-ban az alpolgármestert kéri kivenni, mivel 

szerinte főállású polgármesteri tisztség esetén az felesleges. Egyébként az alpolgármester csak 

képviselőként van jelen az ülésen. A 33.§ban pedig véleménye szerint az alakít kifejezés 

helyett tart fent kifejezést kellene használni.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megköszönte az észrevételeket, és befogadta a 

módosításokat. További kérdés, észrevétel hiányában a módosított rendelet-tervezetet tette fel 

szavazásra.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

6./2011. (III.30.) 

R E N D E L E T E 

Somogysámson Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

 

2. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének szociális 

rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: az előterjesztés kiküldésre került, javasolja 

elfogadásra. A bérpótló juttatásban részesülő személyekre vonatkozik a környezetük 

rendben tartásának kötelezettsége.  
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Somogyi-Magyar József képviselő: javasolja a rendelet szövegét kiegészíteni, hogy 

az út mértani közepéig vonatkozzon a rendbetételi kötelezettség.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: a javaslattal módosított rendelet-tervezetet 

javasolja elfogadásra.  

 

 

 A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011.(III. 30.) rendelete 

a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló  

9/2006.(VIII.22.) rendelet módosításáról 
A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

3. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: az előterjesztés kiküldésre került, javasolja 

elfogadásra. Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

 A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

15./2011. (III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi 

Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta. 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi 

Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot jóváhagyja.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

 

4. Pályázat benyújtása rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy áprilisban indulna a rövid idejű 

közfoglalkoztatás. Munkaidőkeret alkalmazásával kerülne sor a foglalkoztatásra, heti 

váltásban. Két havonta váltják egymást a közfoglalkoztattotak. Kérdés, észrevétel 

hiányában szavazást rendelt el.  

 

 A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

16./2011. (III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pályázat benyújtása 

rövidebb időtartamú közfoglalkoztatásra című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 fő 4 órás foglalkoztatására 

pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Marcali 

Kirendeltségére az alábbi ütemezés szerint:  

 

6 fő  2011. április 4.- 2011. június 3. ig, 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő:  2011. március 31. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

 

5. TIOP 1.1.1./07-1 pályázatra érkezett ajánlatok megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: az előterjesztés kiküldésre került a képviselők 

részére. Elmondja, hogy felkért egy informatikai szakértőt, hogy értékelje az 

ajánlatokat. Tekintettel arra, hogy ez több időt vett igénybe két ajánlatot már nem 

tudtunk figyelembe venni, így az önkormányzatnak három ajánlat közül kellett 

választania. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a technikai adatokat. 

Oktatástechnikai szempontból a Stiefel ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek és árban 

sem drágább, mint a többi ajánlat. Ezért azt az ajánlatot javasolja támogatni. 

 

 A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

17./2011. (III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP 1.1.1./07-1. 

pályázatra érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozta. 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok 

közül oktatástechnikai szempontok, valamint az ár alapján úgy döntött, hogy a  

 

STIEFEL EUROCART Kft. 

(1155 Budapest, Kolozsvár u. 13.) 

 

cégen keresztül kívánja beszerezni a TIOP 1.1.1/07-1. pályázaton nyert eszközöket.  
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A pályázat befejezési határideje: 2011. május 31.  

 

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

valamint felkéri továbbá, hogy a pályázat lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Határidő:  tájékoztatásra: 2011. április 5.  

  lebonyolításra: 2011. május 31.  

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

6. Pályázat benyújtása iskolakonyha felújítására  
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester:  elmondja, hogy a belügyminiszter pályázatot írt ki társult 

formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére. A 

pályázat keretében lehetőség lenne az iskolakonyha felújítására. Az iskolakonyha felújítása 

során sor kerülne a falak, az aljzat vízszigetelésére, csúszásmentes járófelület kialakítására.  A 

felújítással megvalósulna az Állami- Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat előírásainak 

megfelelő mosható csempézett falfelületetek kialakítása, valamint a szociális helyiségek 

felújítása is. Fentiekkel egyidejűleg kerülne kiépítésre az épületben a központi fűtés, a 

költségesen üzemelő egyedi fűtés kiváltásával. Szükséges az elrohadt, rossz állapotban levő 

nyílászárók (ajtók, ablakok) cseréje is. A pályázattal az önkormányzat a konyha műszaki 

állapotának fejlesztését, korszerűsítését célozza meg. Az önkormányzat ezen felújításra már a 

korábbi években is benyújtotta a pályázatát, de sajnos nem járt sikerrel. Javasolja, hogy az 

önkormányzat pályázzon, szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

18./2011. (III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pályázat benyújtása a társult 

formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztésére című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Somogysámsoni 

Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzata 

pályázatot nyújt be a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmények fejlesztése, felújítása körében az iskola-konyha felújítására.  

 

2. Az igényelt támogatás összege 26. 351. 989,- Ft, azaz huszonhatmillió- 
háromszázötvenegyezer-kilencszáznyolcvankilenc forint, a saját forrás összege a teljes 

beruházás értékének 10%-a: 2.927.999,- Ft, kétmillió-kilencszázhuszonhétezer-

kilencszázkilencvenkilenc forint. A képviselő-testület a saját forrás összegét az 

önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő 

benyújtására, valamint felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  a pályázat benyújtására: 2011. március 31. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester  

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 
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7. Pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések 

támogatására 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy megjelent az önhibáján 

kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatására kiírt pályázat. Az önkormányzat 

által a pályázat összeállításával megbízott személy elkészítette, és annak megfelelően 

javasolja, hogy a testület működési hiány fedezésére nyújtsa be a pályázatot.  

Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

 A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

19./2011. (III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pályázat benyújtása az 

önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatására című előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. 

számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatására. 

2. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 

 

   I.  a)  a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.  □ 

     b)  a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 

Somogyzsitfa székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 
 X 

     c)  a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és 

körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint felmentéssel 

rendelkezik. 

 □ 

     d)  megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns.  □ 

          

   II.  a)  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 

7650 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 □ 

     b)  Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.   □ 

          

   III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 24 722 ezer 

forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

   IV.  Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) 

bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

 X 

   V.  a)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.  X 

     b)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.  □ 

     c)  Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 

elfogadta. 

 □ 

     d)  Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 

elutasító záradékkal látta el. 

 □ 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fazekas Ede Máté  
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8. Egyebek  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

8.1. Varga János ajánlata 

 

Emlékeztette a képviselőket, hogy Varga János somogysámsoni lakos ajánlatát kiosztotta az 

utolsó ülésen, és kérte, hogy a képviselők tanulmányozzák át. Elmondta, hogy a faluban 

tartott rendezvények, ünnepélyek, képviselő-testületi ülések digitalizálását vállalja az 

ajánlattevő, a szerződéses ajánlatban szereplő árért. Az ajánlat április 1. napjától élne, ezért 

kérte a képviselőket, hogy tárgyalják meg most.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint az önkormányzatnak 24 millió Ft 

összegű hiány mellett nincs lehetősége arra, hogy ilyenre adjon ki pénzt. Abban az esetben, ha 

még fűtés sem lesz az iskolában nagyon nehéz lenne megmagyarázni, hogy erre meg miből 

volt pénz. Ha nyer az ÖNHIKI pályázat, akkor esetleg lehet gondolkodni róla, de addig 

semmiképpen.  

 

Farkas János képviselő: egyetért Somogyi-Magyar Józseffel, azt javasolja, hogy térjenek rá 

vissza később. 

  

Varga János ajánlattevő: elmondja, hogy több önkormányzatnál tett hasonló javaslatot, de 

Somogysámson község részére mindenképpen tart fent helyet.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megköszönte az ajánlatot. További észrevétel hiányában 

azt a javaslatot tette fel szavazásra, hogy térjenek vissza a kérdésre később, az ÖNHIKI 

pályázat eredményének függvényében.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyetértett a javaslattal.  

 

8.2. Az Alsó-hegy szőlőtulajdonosainak kérelme 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatja a képviselőket, megkereste a tulajdonosok 

képviseletében Marton Szabolcs, hogy a tulajdonosok megegyeztek rendbe tetetik a hegyi 

utat. Ehhez önkormányzati segítséget is kértek. Elmondta, hogy a költségvetésben 600 eFt 

összeg van betervezve az utak rendbetételére. Ebből ő 50 eFt összeget javasolna adni.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint csak számla ellenében lehet adni ezt 

az összeget. A korábbi években is volt egyszer ilyen.  
 

Fazekas Ede Máté polgármester: természetesen csak számla ellenében ad az önkormányzat. 

További kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

 A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

20./2011. (III.30.) számú képviselő-testületi határozata 
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Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alsó-hegy 

szőlőtulajdonosainak kérelme című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó hegy 

szőlőtulajdonosainak kérelmére 50 eFt összeget ad át számla ellenében a hegyi út 

karbantartására.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

Határidő:  értelemszerűen 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Somogysámsoni 

Romákért Egyesület szervezésében Roma nap kerül megrendezésre 2011. április 9-én. 

Pályázati lehetőséget használt ki a szervezet, annak keretében nyertek pénzt a rendezvényre.  

Tájékoztatta képviselő-testületet, hogy szennyvízelvezetés problémájának megoldására levelet 

küldtünk Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Elmondja, hogy megkaptuk a Kapos Hirdro 

Kft-től  a különböző kivitelezési lehetőségeket: Sávoly felé, Marcali felé, vagy önálló. 

Valamint azok árkalkulációit. Ismertette ezeket.  

 

Elmondta, hogy a Somogysámsonért Egyesület felhívást tett közzé tablóképek gyűjtésére. 

Varga Imre hévízi lakos kereste meg, hogy a településsel kapcsolatos anyagokat ad át neki, 

esetleg a helytörténeti gyűjtemény részére.  

 

Ismertette a felmerült pályázati lehetőségeket. Elmondja, hogy foglalkozunk a kerékpárút 

megvalósításával Sámson és Marót között, valamint az orvosi rendelő, és az intézmények 

fűtéskorszerűsítésével.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a jelzőrendszeres segítségnyújtás megvalósítása érdekében 

folytatott egyeztetés Zsitfa és Csákány önkormányzatok polgármestereivel. Elmondta, hogy a 

településen 16 érdeklődő jelentkezett. Simon László és Bogdán Gyöngyi lenne, akit 

riasztanának, tiszteletdíjasként ők látnák el ezt a feladatot.  

 

Ismertette Dr. Dudás József szerződésmódosítási kérelmét, amely arra vonatkozik, hogy a 

jövőben a szolgálati lakás bérlője a MentoMed Egészségügyi Szolgáltató Kft. cég lenne. 

Véleménye szerint ennek nincs akadálya, ezért javasolta elfogadni a kérelmet. A 

bérlőkijelölés joga a szolgálati lakások tekintetében a polgármesterre van átruházva, azonban 

szerette volna erről tájékoztatni a testületet.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal hozzájárult a szerződésmódosításhoz.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint addig nem kellene más pályázatokkal 
foglalkozni, amíg nem tudjuk, hogy mi lesz a szennyvíz beruházással. Amennyiben viszont 

pályázat lenne járdák felújítására, akkor a maróti járdákat kellene rendbe tenni. De 

mindenképpen meg kell várni a miniszterelnöknek írt levélre a választ. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megköszönte a részvételt. További nyílt napirend 

hiányában zárt ülést rendelt el.  

 

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

     polgármester             körjegyző 


