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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. 

április 27-én 9.30 órakor megtartott nyílt rendkívüli 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.  

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. Pályázat benyújtása hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

2. Egyebek  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

 

1. Pályázat benyújtása hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

  

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a testületi ülés rendkívüli 

összehívását az indokolta, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatot szükséges a 

testületnek minél előbb megtárgyalnia és benyújtania a munkaügyi központhoz. Elmondta, 

hogy a hosszabb időtartamú pályázat keretében 3 fő foglalkoztatására került sor. Emlékeztette 

a képviselőket, hogy január 17-étől kerül sor 1 fő alkalmazására, március 1-től pedig további 

két fő alkalmazására kerül sor kommunális dolgozóként. Szeptembertől azonban lehetősége 

van az önkormányzatnak ezen dolgozók munkaviszonyát meghosszabbítani,mert maradt bent 
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támogatás a munkaügyi központnál. Kérte a képviselőket, hogy mondják el ezzel 

kapcsolatban a véleményüket, észrevételeiket.  

 

További kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.  

 

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

  

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

27./2011. (IV.27) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pályázat benyújtása hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatásra II. forduló című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kettő fő 8 órás 

foglalkoztatására pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ  

Marcali Kirendeltségére az alábbi ütemezés szerint:  

 

2 fő  2011. szeptember 20.- 2011. december 20-ig, 

 

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

valamint a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő:  2011. április 29. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

2. Egyebek  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: Elmondja, hogy szóban megkereste Dr. Dudás József 

háziorvos, hogy a testület járuljon hozzá, hogy pszichiátriai tevékenységét magánrendelésként 

az orvosi rendelőben végezhessen. Véleménye szerint az önkormányzatnak támogatnia 

kellene, mivel csak pluszt jelenthet a falu életében. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: támogatni javasolja a kérelmet, hiszen az orvos hosszú 

távon történő letelepedését segítheti elő.  

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

 

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

28./2011. (IV.27) számú képviselő-testületi határozata 
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dudás József háziorvos 

kérelme című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

háziorvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel ellátó Dr. Dudás József (szül: 

Szekszárd, 1957.10.05. an.: Molnár Ilona) háziorvos a Somogysámson, Fő u. 137. szám alatti 

orvosi rendelő helyiségében, rendelési időn kívül pszichiátriai magánrendelést folytasson.  

 

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

 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

 

További napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 körjegyző 


