
1 

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

__________________________________________________________ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 

március 31-én 12.30 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Farkas János polgármester  

Dr. Dudás József, Királyné Őri Mária, Meretei Imre képviselő-testületi 

tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla jegyző  

 

Farkas János polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, 

a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 4 fő jelen van, így a zárt ülést 

megnyitotta. A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e 

további kérdés, észrevétel.  

 

Kérdés hiányában szavazást rendelt el. 

 

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

az alábbi napirendet.  

 

 

 

1. Pályázat benyújtása falugondnoki szolgálat gépjárművére 

            Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

2. A szociális rendelet módosítása  

            Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

3. Egyedi kérelmek megtárgyalása 

            Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

4. Egyebek,  aktuális kérdések megtárgyalása  

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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1. Pályázat benyújtása falugondnoki szolgálat gépjárművére 

            Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: elmondta, hogy a falugondnoki buszra várhatóan áprilisban 

pályázatot lehet benyújtani. A pályázat 100 %-os támogatottságú. Jelenleg a rendelettervezet 

ismert, de nemsokára talán kiírják a pályázatot is. Fel kellene időben készülni, mert elég 

alacsony a megállapított keretösszeg. Elmondta, hogy megkereste Bonczek Ágnest, aki 

korábban már írt pályázatot az önkormányzatnak, hogy a pályázatot mennyiért készítené el. 

Az ajánlat szerint az előkészítés 100 eFt, a megvalósítás 200e Ft. Véleménye szerint 

mindenképpen be kellene adni a pályázatot, és javasolta, hogy a pályázatíró készítse el.  

 

Dr. Dudás József képviselő. megkérdezte, hogy a pályázatírás díját mindenképpen ki kell-e 

fizetni, vagy csak ha nyer a pályázat.  

 

Farkas János polgármester: elmondta, hogy  a 100 eFtot kell kifizetni, ha nem nyer a 

pályázat. A megvalósításért nyertes pályázat esetén kell fizetni.  

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: több önkormányzat is pályázik. Mindenképpen érdemes 

megpróbálni, annak ellenére, hogy viszonylag kevés a rendelkezésre álló keret.  

 

Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában javasolta a pályázat 

beadását.  

  

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

20./2015.(III.31.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pályázat beadása 

falugondnoki busz beszerzésére szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 

21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján pályázatot ad be a Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó támogatás igénybevételére.  

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki 

szolgáltatás fejlesztését kiemelten szükségesnek tartja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Farkas János  polgármester 

Határidő: pályázat szerint 
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A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

21./2015.(III.31.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pályázat beadása 

falugondnoki busz beszerzésére szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető, a kistérségi 

közlekedési szolgáltatás fejlesztését célzó, a falu- és tanyagondnoki szolgáltatatás ellátását 

segítő pályázat előkészítésére megbízza Bonczek Ágnes egyéni vállalkozót (8719 Böhönye, 

Ady E. u. 32.)  

 

 az előkészítési szakaszban bruttó 100.000 Ft, 

 a megvalósítási szakaszban bruttó 200.000 Ft 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Farkas János  polgármester 

Határidő: pályázat szerint 

 

 

 

 

2. A szociális rendelet módosítása  

            Előterjesztő: Farkas  János polgármester 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. 

évben jelentős mértékben átalakult, melynek kapcsán az önkormányzat március 1-jei hatállyal 

módosított a rendeletét. A gyakorlati alkalmazás során merült fel pár probléma, amire 

reagálnia kell a testületnek. a rendelet-tervezetet egységes szerkezetben korrektúrázva küldtük 

ki annak érdekében,m hogy a képviselők jobban átláthassák a módosításra javasolt részeket. 

Ismerteti az rendelet-tervezetet. A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban az a probléma 

merült fel, hogy senki nem volt jogosult a támogatásra, mivel a lakásfenntartási kiadásoknál a 

az egy főre eső jövedelem húsz százalékát nem tudták igazolni kiadásnak. Maróton sokuknak 

nincs a villanyon kívül lakással kapcsolatos kiadása, illetve például a tűzifát nem tudja 
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számlával igazolni. Másrészt a törvényből hatályon kívül került, hogy a kérelem beadására 

egész hónapban jár, de ezt a rendelkezést célszerű megtartani a rendeletben.  

 

Meretei Imre képviselő: sok kiadásuk nincs. A helyzetükön csak ők tudnának változtatni, de 

múltkor is, amikor kint voltak a Flextronicsból tesztet íratni, el sem mentek. A 

lakásfenntartási kiadásokhoz fizetünk, ezt kell átgondolni.  

 

Dr. Dudás József képviselő: a célja a támogatásnak a lakáskiadásokhoz való hozzájárulás. A 

támogatást ahhoz kellene kötni, ha valamilyen kiadása van.  

 

Királyné Őri Mária képviselő: véleménye szerint úgy kellene megoldani, hogy valamilyen 

számlát hozzanak be, de nem nézzük az összegét a számlának.  

 

Farkas János polgármester: esetleg olyan esetben, ha nem tud számlát hozni, akkor meg 

alacsonyabb jövedelemhatár legyen, mondjuk a 22.800,- Ft. 

 

Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában javasolta a 

rendelettervezet fenti módosításokkal történő elfogadását.  

 

A rendelethozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta:  

 

 

Somogysámson Község Önkormányzat képviselő-testületének 

6./2015. (IV.7.) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló  

4/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

3. Egyebek 

            Előterjesztő: Farkas  János polgármester 

 

Farkas János polgármester: elmondta, hogy kaptak egy felhívást a Magyar Közúttól, hogy a 

Sávoly felé levő úton az egyik bekötőutat le kell kövezni50folyóméter hosszon. Már 2011-ben 

kötelezték az önkormányzatot, akkor nem tett eleget ennek, most május 15-ig kapott az 

önkormányzat időt erre. Arra gondolt, hogy a járdaszakaszokat, amiket felszednek azt 

betonágyba letennék oda. Nem tudja, hogy elfogadnák-e. Mindenképpen határidő módosítást 

kellene kérni.  

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: véleménye szerint egyeztetni kellene a hatósággal egyrészt arról, 

hogy ezt a módszert elfogadják-e, mert szabvány szerint veszi át csak a közlekedési 

felügyelet. Másrészt javasolta, hogy a tulajdonosokkal is egyeztessen az önkormányzat és 

kezdeményezzük, hogy esetleg az út javításában működjenek együtt.  

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot.  
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Farkas János polgármester: a Startmunkával kapcsolatban elmondta, hogy a mezőgazdasági 

programban négy fő van foglalkoztatva. Egy fóliasátorral bővül a gazdaság. A helyi 

sajátosságokra épülő program keretében április egytől augusztus 31-ig van foglalkoztatva 11 

fő, akik havi bontásban dolgoznak. A közutas programban pedig hat fő van foglalkoztatva 

ugyanezen időszakban.  

 

Királyné Őri Mária képviselő: kérte, hogy a közmunkásokkal nagyon szigorúan bánjon a 

polgármester. Kell tőlük követelni, megkérdezte, hogy kinek mi lesz a feladata. Ki fog 

felügyelni rájuk. Legyen sárga mellény, azoknak akik dolgoznak.  

 

Farkas János polgármester: a korábbiakhoz hasonlóan szigorú lesz. Kérte a képviselőket is, 

hogy működjenek ebben együtt. Az egyik közfoglalkoztatott fogja a papírmunkát intézni, ő 

fogja a közfoglalkoztatttak adminisztrációját elvégezni.  

 

Királyné Őri Mária képviselő: megkérdezte, hogy mikor konténer Maróton és mikor lesz a 

szemét összeszedve. Javasolta, hogy a temetőben legyen plusz egy konténer, akkor talán a 

lakosság belerakja a szemetet. .  

Megkérdezte továbbá, hogy a falu lakosságának avar és kerti hulladék égetésének szabályait 

lehet-e módosítani, mivel azokat a szabályokat amiket a lakosság részére ki letteek küldve, 

azokat még az előző testület alkotta meg. Kérdezték többen tőle, hogy szombaton miért nem 

lehet égetni.  

 

Dr. Dudás József képviselő: véleménye szerint az avar égetés a lehető legrosszabb megoldás. 

A lakosság folyamatos egészségre nevelése mellett  inkább komposztálásra kellene 

ösztönözni. Nagyon fontos a tájékoztatás szerepe. Az égetés rendkívül egészségkárosító 

hatású, és a közlekedésben is veszélyeztető sok esetben. Nem megoldás szerinte, ha 

szombatra is kiterjesztjük az égetést. A szabadidő védelme mellett kardoskodna inkább. Úgy 

gondolja, hogy inkább a zajrendelet lehetőségét, a zöldhulladék elszállítását a komposztáslást 

kellene előtérbe helyezni.  

 

Királyné Őri Mária képviselő: egyetért az egészségre nevelés fontosságával. Amennyiben a 

testület fenntartja így a korábbi rendeletet, akkor mindenképpen ezt kellene hangsúlyozni. 

Valamint a zöldhulladék elszállításáról esetleg lehet egyeztetni a közszolgáltató céggel.  

 

Farkas János polgármester: a közszolgáltató cég vezetője egyéb ügyben is kezdeményezte 

az egyeztetést az önkormányzattal, így ezt is felveti neki. Valamint az iskolaudvar bekerítését 

is meg kellene beszélni a következő testületi ülésen.  

 

 

Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában zárt ülést rendelt el.  

 

 

További napirend, kérdés, észrevétel hiányában az ülést bezárta.   

 

 

 

    Farkas János          Dr. Skoda Lilla 

     polgármester               jegyző 


