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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. 

augusztus 3-án 10.00 órakor megtartott nyílt rendkívüli üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Antal Győző, Farkas János, 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 4 fő jelen van, 

így az ülést megnyitotta. Megkérdezte, hogy a képviselők részéről a napirenden 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. Pályázat benyújtása Szociális Földprogramra 

Előterjesztő: Fazekas Ede polgármester 

 

2. Egyebek  

Előterjesztő: Fazekas Ede polgármester 

 

1. Pályázat benyújtása a Szociális Földprogramra 

Előterjesztő: Fazekas Ede polgármester 

 

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

összehívására azért került sor, mivel augusztus 5-e a beadási határideje a szociális 

földprogramról szóló pályázatnak. Elmondta, hogy már korábban megfogalmazódott benne az 

a gondolat, hogy a faluban a mezőgazdaságot, a termelést erősíteni kellene. Kb. három héttel 
ezelőtt Farkas Jánossal együtt voltak a Nemesdédi Szociális Szövetkezetnél tájékozódás 

céljából, hogy mit hogyan csinálnak. Nagyon tetszett neki, amit látott, és úgy gondolja, hogy 

a településünknek is érdemes valami hasonlóban gondolkodnia. Ekkor került kiírásra a 

szociális földprogram. Elmondta, hogy Somogyzsitfa, és Csákány polgármestereivel közösen 

voltak egyeztetni a Szőcsényi Szakiskolában, valamint a Keszthelyi Agrártudományi 

Egyetemen. Mindkét intézmény szakmai együttműködéséről biztosította az 

önkormányzatokat.   
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Mind a három önkormányzat külön-külön pályázna. Szeretné ezt a lehetőséget kihasználni a 

településen, mivel úgy véli, hogy ez hosszú távon eredményes lehet. Rövid, közép és hosszú 

távú elképzelések vannak, amelyeket a pályázatban megfogalmaztunk. Rövidtávon 

zöldségtermesztés lenne a cél. A megtermelt zöldségeket az iskola közétkeztetésében 

hasznosítanánk. Ezzel összhangban olyan növények termeléséről lenne szó, amiket az iskola 

fel tud használni.  

Középtávú terv az állattartás. 10 db anyajuh megvásárlását tervezzük februárban. Ezzel a cél 

elsősorban a példamutatás. Az állatok szaporítására is sor kerülne. A szaporulatokat már 

kiadnánk családokhoz. A szaporulatot a programban résztvevőnek újból kell majd 

szaporítania, és csak azzal rendelkezhetne saját maga. 

A hosszú távú terv a gyümölcsfák ültetése: 15 db kajszibarack fa ültetésére kerülne sor.  

 

Mindezt a plébániához tartozó kb. 1 ha nagyságú területen valósítanánk meg. Az egyházzal 

kötünk egy együttműködési megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy az ő területükön 

gazdálkodjunk. Ennek oka, hogy a pályázatba olyan területet kell megjelölni, ami könnyen 

megközelíthető, és jó minőségű a termőtalaj. 

 

A pályázat kiírásakor sokat gondolkoztunk azon, hogy egyáltalán beadjuk-e a pályázatot. 

Először a környező települések el is vetették az ötletet. Ennek oka elsősorban az, hogy a 

pályázat megvalósítási ideje 2011. szeptembertől 2012. június 30. A mezőgazdasággal 

foglalkozó emberek viszont azt tudják, hogy február, márciustól kezdődik a munka és 

októberig tart a betakarítás. Ezért úgy küldtük el a pályázatunkat a munkaügyi központhoz, 

hogy február 1-től június 30-ig. A munkaügy ezt először befogadta, utána azonban szóltak, 

hogy jobb lenne, ha szeptembertől kezdenénk. Így a pályázatban ezt tervezzük. A június 30-ai 

határidő az elszámolásra vonatkozik, nem a befejezésre. 

A másik ok, amiért kérdés volt, hogy érdemes-e beadni, az az, hogy a közfoglalkoztatás is 

csak június 30-ig tart. Ezt követően elvégzendő munkára, magára a betakarításra már nem. 

Erre társadalmi munkásokat, önkénteseket lehetne foglalkoztatni.  

 

A pályázattal az önkormányzat 8 ember foglalkoztatását vállalja erre az időszakra. Ezt a 

pályázat határozza meg az igényelt támogatással összhangban.  

Megkérdezte, hogy kérdés van-e a pályázattal kapcsolatban. 

 

Somogyi-Magyar József polgármester: véleménye szerint a program alapvetően jó, de a 

részletek nem. Az időpont meghatározása teljesen rossz, ez teljesen ellentétes a 

mezőgazdasággal. Megkérdezi, hogy a nyolc ember mit fog csinálni télen. Véleménye szerint 

az adófizetők pénzét nem kellene ilyenre pazarolni. Ezért Ő ezt nem fogja támogatni! Az 

előterjesztésből nem derül ki a konkrét program, ezt kérdezi. Úgy gondolja, hogy társadalmi 

munkában senki nem fog elmenni dolgozni. Úgy emlékszik, hogy az ’50-es évek elején volt 

olyan, hogy állatokat helyeztek ki családokhoz. Most az a kérdés, hogy ha veszünk birkákat 

hol lesznek, hogyan lesznek. Földterülete mindenkinek van, ezért a rendelettervezetből 

javasolja kivenni ezt a kitételt, hiszen így nem dolgozhatna senki. Miért nem dolgoznak az 

terv szerint az emberek a saját területükön? Véleménye szerint, ha munkabérért sem akarnak 
dolgozni, akkor társadalmi munkában még úgy sem fognak.  

A barack termesztéssel kapcsolatban az a véleménye, hogy a legkockázatosabb, a 

legnehezebb.  

Megkérdezte, hogy az egyház ingyenesen adja-e a területet. Továbbá felmerült kérdésként, 

hogy miért nem önkormányzati területen valósítjuk meg a programot.  

 

Fazekas Ede polgármester: a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy egyetért azzal, hogy a 

mezőgazdasági szezonhoz nem igazodik a pályázat. Ezért adtuk be először februártól a 

pályázatot, de ezt sajnos nem fogadták el. A munkaügy azt mondta, hogy szerintük nem 

kapunk támogatást, ha idén szeptembertől nem kezdjük meg a pályázatot.  
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Elmondta, hogy a saját önkormányzati területek is szóba kerültek a pályázathoz, de azok 

szerinte kevésbé vannak a központban és így nehezebben védhetőek. Az emberek a saját 

területükön azért nem dolgozhatnak, mert a pályázati kiírás azt szigorúan tiltja, hogy ezen 

jogviszony keretében a saját területükön dolgozzanak. Természetesen az egyház 

térítésmentesen adta a területet.  

A birkákkal kapcsolatban elmondja, hogy februárban tervezzük megvenni őket, itt az 

önkormányzatnál lennének elhelyezve, az utolsó nyitott garázsra tennénk fa ajtót nekik. Az 

idei vásárlást azért kell kizárni, mert a takarmány betakarítása nem megoldható már, ezt saját 

állatai nevelése alapján tudja. A tavaszi vétel lehetőséget ad a fedezésre, az állatok azt a 

takarmányt is el tudnák fogyasztani, amit jelen pillanatban ugyan lekaszálunk, de hagyjuk 

elrohadni, illetve elégetünk.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: úgy érzi, hogy a munkaügyi központ visszatér ahhoz a 

régi, rossz gyakorlathoz, hogy nem munkafolyamatokra, hanem naptári évekre ad támogatást. 

Remélte, hogy ezt sikerült már megszüntetniük.  

 

Antal Győző képviselő: megkérdezte, hogy most mi van az érintett területen. Fenntartásai 

vannak a programmal kapcsolatban. Szerinte az időszak is nagyon rosszul van meghatározva, 

valamint az emberekkel kapcsolatban is vannak kételyei. Önkéntesek meg biztos, hogy nem 

fognak odamenni dolgozni.  

 

Fazekas Ede polgármester: a területen kukorica van, de azt is tudja, hogy olyan növényvédő 

szerrel van kezelve, mely a következő művelést nem akadályozza. Úgy véli, hogy érdemes 

megpróbálni, annak ellenére, hogy egyetért a fenntartásokkal, a kételyekkel. Viszont nem akar 

úgy járni, mint ahogy a piaci rendelettel járt az önkormányzat. Ugyanakkor valamit tenni 

kellene azért, hogy az embereket visszaszoktassuk a munkára. Kiemelte, hogy a pályázati 

program fontos eleme őstermelővé válás. Ezért javasolja, hogy nyújtsuk be a pályázatot.  

 

A képviselő-testület 3 igen 1 nem mellett az alábbi határozatot hozta:  

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

38./2011. (VIII.3.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pályázat benyújtása a 

szociális földprogramra című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális földprogramra 

pályázatot nyújt be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására. 

 

Határidő:  2011. augusztus 5. 

Felelős:  Fazekas Ede polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 
 

2. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede polgármester 

 

Fazekas Ede polgármester: jelezte, hogy nemsokára társadalmi megbízatású 

polgármesterként szeretné ellátnia a feladatát. Tudja, hogy ehhez szervezeti és működési 

szabályzatot kell módosítani, de szeretné a testület álláspontját is ismerni ezzel kapcsolatban. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint pénzügyileg nem fogja elbírni a 

település a főállású polgármestert. Ahogy a központi jogszabályok tervezetei jelzik, nem is 
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fogják megengedni. Úgy gondolja, hogy ha társadalmi megbízatásúként látja el a 

polgármester a feladatát, a lényeg, hogy a feladat el legyen látva, a lakosságnak meg el kell 

fogadnia, hogy csak meghatározott időben, csak pl. csütörtökön 16-20.00 óráig van 

fogadóóra. Az önkormányzat anyagi helyzetéről kért tájékoztatást a következő testületi ülésre. 

Kérte, hogy az SzMSz-ben foglalt munkaidőt a dolgozók tartsák be.  

 

Fazekas Ede polgármester: jelezte a soron következő testületi ülés várható napirendi 

pontjait, majd további kérdés, észrevétel hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 körjegyző 


