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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. május 

4-én 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  

 

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 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. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.15.) rendelet 

módosítása (rendelet)  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása 

(Zárszámadás) 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

3. Gazdasági program 2011-2015. 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

4. A közterület tisztántartásáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

5. Vásárok és piacok tartására vonatkozó elképzelések megtárgyalása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

6. Egyebek  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
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1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.15.) rendelet 

módosítása (rendelet)  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 

van-e kérdés, észrevétel. Annak hiányában szavazást rendelt el.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8/2011.(V.3.)  

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 

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

 

 

2. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása 

(Zárszámadás) 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy nincs kiegészítése az 

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

kapcsolatban. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: megkérdezte, hogy reprezentációba mi lett téve a 

8421126-os szakfeladaton, valamint az egyéb szolgáltatáson.  

Kérte, hogy az önkormányzat maximálisan takarékoskodjon. Felhívta a figyelmet a 

vagyonfelélés veszélyeire. Elmondta, hogy több éven keresztül arra törekedtek, hogy 

az önkormányzat szerezzen megtakarítást, hogy abban az esetben, ha megvalósul a 

szennyvízberuházás, akkor legyen tartaléka. Ehhez képest úgy érzi, hogy október óta 

folyamatosan éljük fel a vagyont. Kérte, hogy erre külön legyenek figyelemmel, és ezt 

a tendenciát ne folytassuk. 

 

Péter Mária pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a belépődíjat könyvelte a 

reprezentáció szakfeladatra.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 

van-e kérdés, észrevétel. Annak hiányában szavazást rendelt el.  

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9/2011.(V.3.)  

zárszámadási rendelete  

az önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Gazdasági program 2010-2014. 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: részletesen ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 

véleménye szerint a gazdasági program egy keret, és ennek megfelelően fektette le az 

elveket, amelyek a választási programjában és az elképzeléseiben a jövőre nézve 

szerepelnek. Megkérdezi, hogy kérdés van-e azzal kapcsolatban 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: kérdezett az önkormányzati ingatlanok 

értékesítéséből származó bevétellel kapcsolatban. Kérdés tett fel a telkek vásárlásával, a 

templom renoválásával, a piacozással kapcsolatban. Megkérdezte, hogy a vállalkozás 

útján történő bevételszerzés hogyan lehetséges, továbbá az első lakáshoz jutás 

támogatására vonatkozóan is kérdést tett fel.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: hangsúlyozta, hogy a gazdasági program egy keret, és 

ennek megfelelően alkotta meg a programot. Lehetőségeket fogalmaz meg benne, nem azt 

jelenti, hogy azt úgy kell meg valósítani, ahogy le van írva. A testület azt fogalmazza 

meg, hogy milyen irányba halad. Az elsődleges prioritásnak a szennyvíz került 

meghatározatásra, és valóban ez a legfontosabb.  

Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban elmondja, hogy nem azt jelenti, hogy 

mindenképpen el kell adni, hanem , hogy ha lehetőség van rá, hogy az önkormányzat 

betelepítsen lakosokat, akkor azt segíteni kell, hogy a település fejlődjön. Nem 

vagyonfelélést jelent, hanem ha valaki ide akar jönni hosszú távon akkor legyen 

lehetősége az önkormányzatnak segíteni. A templommal kapcsolatban elmondta, hogy 

tudja, hogy nem önkormányzati tulajdon, de minden segítséget meg akar adni a felújítás 

véghez viteléhez. Amennyiben van olyan pályázati lehetőség, amire az önkormányzat 

pályázhat, akkor ennek az útján is. A vállalkozással kapcsolatban elmondja, hogy 

gazdasági társaságot, vagy szociális szövetkezetet kellene létrehozni. Ennek feltételei, 

működése még kialakulóban van, erre is a lehetőséget kívánja megteremteni. A vásározás 

és a piacozással kapcsolatban elmondja, hogy ennek feltételeit mindenképpen szeretné 

megteremteni. Az 1960-as években a községben 3 országos vásár volt. Akkor központi 

település volt a falu, mert felvállalt olyan tevékenységeket, amik ma már nincsenek jelen. 

Véleménye szerint falun falusi életet kell élni, fel kell vállalni a mezőgazdaságot, segíteni 

kell az időseknek is ebben. Ennek a kereteit akarja megteremteni. Régen működőképes 

volt a falu, ezt vissza kellene szereznie. Elképzelései vannak ezzel kapcsolatban, kéri az 

képviselőket, hogy támogassák ennek a megvalósítását. Elmondja, hogy a szociális 

szövetkezetet is ezért hozná létre. A programban a korfa és a lélekszám mutatja, hogy 

csökken a népesség és a lakosság elöregedik. Valahogyan ide kellene csábítani a 

fiatalakot, valamint el kellene érni, hogy ne menjenek el.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint akkor is hangsúlyozni kell a 

gazdasági programmal kapcsolatban, hogy nem vagyonfelélésről van szó. 

 

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

el.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

29/2011. (V.3.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gazdasági program 

2010-2014. ” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
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Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete Somogysámson Község 2010-

2014. évekre vonatkozó gazdasági programját a melléklet szerint elfogadja.   

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

4. A közterület tisztántartásáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: az előterjesztést kiegészíteni nem kívánja. Elmondja, hogy 

azért került előterjesztésre mert a rendeletben a díjak nincsenek meghatározva, csak az, hogy 

az önkormányzatnak lehetősége van rá. Kéri a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket, 

és esetleg írásban is tegyenek javaslatot. Amíg a díjakat az önkormányzat nem állapítja meg, 

nem tudja leírni a tulajdonosoknak, hogy ennyiért vállaljuk a rendbe tételt. Nem ért egyet 

azzal, hogy az önkormányzatnak nincs lehetősége magánterületre bemenni kaszálni, de sajnos 

ezzel mi nem tudunk mit kezdeni.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: álláspontja szerint mindenképpen m2-ben kell 

megállapítani a díjakat, és nem órabérben, büntetésszerű legyen, hiszen nem az a célja, hogy 

az önkormányzattal kaszáltassanak, hanem, hogy maguktól megcsinálják.  

Véleménye szerint az összeg tekintetében dolgozza át a hivatal.  

 

A képviselő-testület 4 igennel elfogadta a javaslatot, kérte a polgármestert, hogy átdolgozva 

terjessze a képviselő-testület ülésére.  

 

 

 

5. Vásárok és piacok tartására vonatkozó elképzelések megtárgyalása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy amit a képviselők megkaptak az csak egy 

elképzelés. A piac tervezett időpontjára, feltételeire vonatkozóan is. Régen a települések 

harcoltak azért, hogy vásártartási joguk legyen. Rangot adott az adott településnek, ha vásárt 

tartottak ott. Úgy gondolja, hogy a földnek ismét egyre nagyobb értéke lesz. Utalt a gazdasági 

programnál elmondottakra. Próbálkozni szeretne, hogy legyen valami bevétele az 

önkormányzatnak. Tulajdonképpen most csak egy szándéknyilatkozatot fogadna el az 

önkormányzat.  

 
Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint a Marcaliban, Keszthelyen működő 

piacok ellátják a környéken élőket. Állatvásár tartásával kapcsolatban probléma szerinte, hogy 

a településen szinte már nincs egyáltalán állat. Ugyanakkor a kezdeményezést pártolja, 

véleménye szerint a kisasszonyféle ház és a takarék között terület alkalmas lehet, hiszen az 

önkormányzati tulajdonban van. A határidőt javasolja „értelem  szerint”-re módosítani.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: az így módosított határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

30/2011.(V.3.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vásárok és piacok tartására 

vonatkozó elképzelések megtárgyalása. ” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a vásárok és piacok tartásának feltételeit és szabályait részletesen dolgozza ki és az erről 

szóló rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület szeptemberi testületi ülésére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

6. Egyebek  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: Elmondja, hogy a DRV megküldte az ajánlatát a Simon 

Laci háza előtt bekövetkezett csőtöréssel kapcsolatban, amit írásban kiküldtünk.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint írásban keressük meg a DRV-t, hogy 

állítsa helyre az eredeti állapotot, mivel a Környezetvédelmi felügyelőség engedélye kell 

csővezeték útjának bármilyen megváltoztatásához. Elmondja, hogy beszélt a Szombathellyel 

akik tájékoztatták róla, hogy őket ebben az ügyben senki nem kereste meg. Ezért feltétlenül 

meg kell írni nekik, hogy az eredeti állapotot állítsák helyre, mivel a falu központjában ez így 

nem maradhat.  

 

A képviselő-testület 4 igennel döntött a fentiek szerinti eljárásról, a DRV megkereséséről.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy megkeresték, hogy az alsó buszmegállót 

át kellene helyezni. Volt kint a helyszínen és megnézte, 20 méterrel feljebb lenne egy 

alkalmasabb hely megálló kialakítására. Mivel ott az árok le van gyűrűzve, és fel van töltve. 

Volt a Marcali Volánnál, valamint egyeztetett a Közútkezelővel, valamint a közművesekkel 

is. Elmondták, hogy nincs akadálya, bejárás kell az adott területen. Hivatalosan eddig nem 

történt semmi. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal felhatalmazta a polgármestert az ügyben való 

eljárásra.  

 
Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a kistraktor javítási 

költsége: 135eFt+ áfa. Télen már ki kellett olvasztani a szűrőt, mivel nem fog a fék. Úgy 

tudja, hogy ez már november óta probléma.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint egy hat milliót érő gépet nem 

szabadna rábízni közmunkásra. Mielőtt közmunkás nem vezette, azelőtt nem volt ilyen 

probléma. Jobban kellene vigyázni a gépekre, szerinte ez kiemelten fontos.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy Májer Mária lemondott a 

Somogysámsoni Iskoláért Alapítvány kuratóriumi tagságáról. Elmondta, hogy jelenleg 10 

ember helyezkedett el a Flextronics zalaegerszegi gyárában. Tájékoztatta  képviselőket, hogy 
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a TIOP-os pályázat záró rendezvényének megtartására várhatóan május végén kerül sor. 

Elmondja, hogy a Somogysámsonért egyesület megkereste, hogy a temetőben a konténer 

helyére virágokat szeretnének ültetni, öntözik is őket. Elmondja, hogy a kápolnával szemben 

van egy kereszt, ami megdőlt véleménye szerint életveszélyes. Kőművest hívott, hogy meg 

lehet-e csinálni. Azt mondta, hogy meg kell bontani, és majd utána kiderül, hogy mi lesz a 

sorsa.  

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint nem szabad rá költeni.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy teljesen felháborodott azon, hogy a 

mázsaház körül milyen körülmények vannak. Elmondja, hogy szinte szemétlerakó hely a 

környék, tele van építési törmelékkel. Sávoly felől pedig ez a bejárata a falunak.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: úgy tudja, hogy a terület a Rumi Rózsáé, csak az épület 

az önkormányzaté. Ennek utána kell nézni a földhivatalnál. Megkérdezte, hogy a 

közmunkások mit dolgoznak, ki ellenőrzi őket.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: válaszában elmondja, hogy jelenleg árkot tisztítanak. 

Ellenőrizni ő is szokta, és természetesen aki felelős értük a Vendel. Vezetnek munkanaplót és 

jelenléti ívet is.  

 

Pálfi László képviselő: kéri, hogy jelezzék a Dr. Dudás József háziorvos felé, hogy előre 

szóljon, ha szabadságra megy. Megkérdezte, hogy miért nem a sávolyi háziorvos a helyettese.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: tekintettel arra, hogy ennek alakulása még az ő 

polgármestersége alatt volt válaszában elmondta, hogy amikor Dr. Duró Ildikó elment a 

körzetből sok beteget elvitt magával. Anno volt egy megállapodás az orvosok között, hogy 

egymás betegeit nem viszik el a területi körből. Ezt rúgta fel az Ildikó. A hátteret nem tudja 

pontosan, de úgy gondolja, hogy jellemtelenül viselkedett és innét kezdődött az egész.  

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: További napirend hiányában az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 körjegyző 


