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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 

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 körjegyző 

 

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. Javasolta, hogy a napirendet egészítsék ki egy előterjesztéssel: a 

Lakástakarékból történő kilépések újratárgyalása- tekintettel arra, hogy a lakosság felől egyre 

nagyobb számban érkeznek erre vonatkozóan megkeresések. 

Megkérdezte, hogy a képviselők részéről az így kiegészített 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. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról  

             Előterjesztő: Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetője  

 

2. Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról, különös tekintettel a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi hatósági 

tevékenységről, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekről, valamint az 

önkormányzat által megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról 

Előterjesztő: Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

3. Pályázat benyújtása rövid idejű közfoglalkoztatásra II. 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester  

 

4. A közterület tisztántartásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

5. Egyebek 
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Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

6. Lakástakarékból történő kilépés kérdésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester  

 

 

 

 

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról  

             Előterjesztő: Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetője  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megköszönte, hogy a gyermekjóléti szolgálattól 

jelen vannak a napirend megtárgyalásakor. Megkérdezte, hogy a gyermekjóléti 

szolgálat kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.  

 

Hámos Zsuzsanna: kiemelte, hogy a jelzőrendszer tagjaival a védőnővel, az iskolával, 

a jegyzővel nagyon jó az együttműködés. Elmondta, hogy a legnagyobb probléma a 

tankötelezettség megszegése a településen, emiatt van nagyon sok probléma. Az 

iskoláztatási támogatás bevezetése új intézmény, de ebből az idei évben lesznek talán 

eredmények. Az iskolában Májer Mária részére szeretne külön köszönetet mondani.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: a tanulók mulasztásával kapcsolatban az a 

véleménye, hogy még tűzzel vassal sem tudják őket bent tartani az iskolában. 

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

 

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

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

31/2011. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a beszámoló Somogy Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhatósága felé való megküldéséről gondoskodjon. 

 

 
Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

 

2. Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról, különös tekintettel a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi hatósági 

tevékenységről, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekről, valamint az 

önkormányzat által megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról 
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Előterjesztő: Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e 

kérdés, észrevétel. Annak hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

32./2011. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A helyi önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, különös tekintettel a jegyzői 

hatáskörben végzett gyámügyi hatósági tevékenységről, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményekről, valamint az önkormányzat által megállapított rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásokról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, különös tekintettel a jegyzői 

hatáskörben végzett gyámügyi hatósági tevékenységről, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményekről, valamint az önkormányzat által megállapított rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásokról készült beszámolót elfogadja.  

 

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a beszámoló Somogy Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhatósága felé való megküldéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  értelem szerint. 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

 

 

 

 

 

3. Pályázat benyújtása rövid idejű közfoglalkoztatásra II. 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester  

 
 

Fazekas Ede Máté polgármester: ismerteti az előterjesztést. Véleménye szerint jelenleg 

érdemes több ember foglalkoztatásában gondolkozni. Elmondja, hogy egy pályázati 

lehetőségünk maradt. A közfoglalkoztatottak munkanaplót és jelenléti ívet vezetnek, így lehet 

követni hogy mikor mit csinálnak. Azt tapasztalja, hogy másképp viselkednek az emberek, 

bizalmat kaptak, és ezt érzik. Nem volt probléma velük különösebben. Reméli, hogy ezekkel 

az emberekkel sem lesz probléma. A fiatalok elmennek a flextronicsba dolgozni, ezzel 

lehetőséget adnak az idősebbeknek, hogy a közfoglalkoztatásban részt vegyenek. Elmondja, 

hogy a parlagfűmentes település címmel pályázatot adott be az önkormányzat fűkaszára és 

védőeszközökre. Egy Husqarna kaszára adtuk be a pályázatot.  
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Farkas János képviselő: véleménye szerint az önkormányzatnak egy stihl kaszát kellene 

inkább vennie, ha lehet, mivel más eszköze is stihl.  

 

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

javasolta a pályázat második fordulójában való részvételt. 

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

33./2011. (V.31) 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 20 fő 4 órás foglalkoztatására 

pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ  Marcali 

Kirendeltségére az alábbi ütemezés szerint:  

 

10 fő  2011. június 6.- 2011. augusztus 5. ig, 

10 fő  2011. augusztus 8.- 2011. október 7. ig, 

 

 

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

valamint a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő:  2011. május 31. 

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 nem kívánja kiegészíteni. A 

véleménye szerinte a lényeg, hogy büntetésként érezzék, hogy az önkormányzat végzi 

el a feladatot.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint elveket kell felállítani. Vagy 

mindenkinek a területe előtt lekaszál az önkormányzat, vagy nem kell ilyenbe 
belemenni. Kivételezni nem lehet. Nem működik az, hogy a trehányét lekaszáljuk, 

akkor Marótra is ki kell menni. Az önkormányzat szerinte nem szolgáltató szervezet, 

az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatait kell ellátnia. 

Amennyiben ezeket maximálisan biztosítja az önkormányzat akkor lehet más irányba 

elmenni.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: ebben nem ért egyet. Véleménye szerint az 

önkormányzatnak segítenie kell az embereket, szolgáltatnia kell.  
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Somogyi-Magyar József képviselő: javasolja, hogy a minimális számlázási idő egy 

óra legyen.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában az így 

módosított rendelettervezetet javasolja elfogadásra.  

 

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

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

10/2011. (V.31.) rendelete 

a közterület tisztántartásáról szóló 7/2002. (V 21) 

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

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy a háziorvos megkereste azzal 

kapcsolatban, hogy az önkormányzat segítsen neki a szolgálati lakáshoz tartozó terület 

bekerítésében. Elmondja, hogy a Doktor Úr javaslata az, hogy ő megvenné a 

kerítésdrótot, valamint az oszlopokat és azt lelakná. Véleménye szerint ezzel 

kapcsolatban is fogalmazhatna meg az önkormányzat elveket. Segítsünk ahol tudunk. 

Ne csak a háziorvosnak, hanem másoknak is.  

 

Pálfi László képviselő: a község szempontjából szerinte jó lenne, ha az önkormányzat 

többet segítene a helyi lakosoknak. Csákány és Vörs is megteszi.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: szerinte két dolgot kell mérlegelni ezzel 

kapcsolatban. Egy pedagógus állásra van 15 jelentkező, addig háziorvosnak jó ha egy. 

Nem szabad egy lapon említeni, véleménye szerint mindenképpen segíteni kell, meg 

kell oldani, hiszen a falu érdeke, hogy legyen orvosunk.  

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

34./2011. (V.31) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosi 

szolgálati lakás területének bekerítése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

háziorvosi szolgálati lakáshoz tartozó kert bekerítésének költségét átvállalja Dr. Dudás 
József háziorvostól külön megállapodás alapján.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Fazekas Ede Máté  

 

 

 Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy a háziorvos kérte, hogy a 

magánpszichiátriai magánrendelésre vonatkozóan kössenek megállapodást, mert az 

ÁNTSZ-hez ezt is be kell nyújtania. Javasolta a megállapodás elfogadását.  
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

35./2011. (V.31) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosi rendelő 

magánpszichiátriai rendelésre történő biztosítása című előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi határozatot hozta:   

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Dudás József 

háziorvos magánpszichiátriai rendelésére vonatkozó megállapodást a melléklet szerint 

jóváhagyja.  

 

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

tájékoztassa.  

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Fazekas Ede Máté  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Somogysámsoni 

Iskoláért Alapítvány kuratórium egyik tagja a kuratóriumi tagságáról lemondott. Elmondta, 

hogy a Szülői Munkaközösség elnökével és az intézmény igazgatójával történt egyeztetés 

alkalmával Sótonyi Katalint támogatják. 

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslatot tette fel szavazásra. 

 

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

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

36/2011. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Somogysámsoni Iskoláért 

Alapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Somogysámsoni 

Iskoláért Alapítvány kuratóriumi tagjainak Sótonyi Katalint  megválasztja. 

 

2. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt, az alapítók által aláírt alapító okirat 

Somogy Megyei Bírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

   Dr. Skoda Lilla körjegyző   
 

6. Lakástakarékból történő kilépés kérdésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a településről többen 

megkeresték már azzal kapcsolatban, hogy a lakástakarék-pénztárból ki szeretnének lépni, 

melyhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges. A képviselő-testületnek volt korábban 

egy határozata, amelynek értelmében nem járulnak hozzá a kilépéshez. Kérte a képviselő-

testületet, hogy újra tárgyalják meg. Álláspontja szerint a továbbiakban sem szabad hagyni, 

hogy a lakosok kilépjenek, mert a szennyvízcsatorna kiépítése esetén még nehezebb helyzetbe 
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kerülhetünk. Véleménye szerint haláleset esetén van probléma. Hogy akkor ki lehessen-e 

venni a befizetett összeget azon örökösöknek, akik már a településen a továbbiakban nem 

szeretnének élni.  

 

Burghard Lajosné helyi lakos: nem érti, hogy miért nem veheti fel a pénzt, amikor vannak 

akiknek visszaadták.  

 

Pálfi László képviselő: elmondja, hogy kétféle időtartamra kötötték ezeket a szerződéseket, 

attól függ, hogy mikor jár, hogy  mennyi összeget fizet. Ha hamarabb felbontja, akkor 

rosszabbul fog járni, mivel a kamatot nem fizetik ki. Minden év tavaszán küldik aki a 

számlaegyenleget. Vélemény szerint a lakosoknak is az az érdeke, hogy ne vegyék ki az 

összeget, hiszen a 30%-át adja hozzá az állam.  

 

Farkas János képviselő: egyetértett azzal, hogy az önkormányzat ne adjon hozzájárulást a 

lakástakarékból kilépni szándékozó lakosoknak.  

 

Fazekas Ede Máté  polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt a 

kérdésben.  

 

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

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

37./2011. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lakástakarékból történő 

lakossági kilépés kérdésének újratárgyalása” c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2010. (III.22.) számú 

képviselő-testületi határozat át fenntartja, a továbbiakban sem ad hozzájárulást ahhoz, hogy a 

lakástakarékból a község lakói kilépjenek.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ilyen irányú lakossági  

megkereséseket elutasítsa.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy Szőkedencs községtől 

megkeresés érkezett, hogy csatlakozni szeretnének a körjegyzőséghez. Véleménye szerint ezt 

közös testületi ülésen kellene megtárgyalni Zsitfával és Csákánnyal, ezért június 6-ára 
együttes testületi ülést hívtak össze. Kérte a képviselőket, hogy ott megjelenni 

szíveskedjenek.  

 

További napirend hiányában az ülést bezárta. 

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 körjegyző 


