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Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

__________________________________________________________ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 

április 27-én 12.00 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  

Dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

Farkas János polgármester Tisztelettel köszöntöm Somogysámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, az aljegyzőt. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő 

jelen van. Az ülést megnyitom. 

 

Farkas János polgármester: 

Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 

annak sorrendjének elfogadását. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.  

 

A képviselő-testület a nyílt testületi ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

NAPIREND 

 

1. Pályázat benyújtása falugondnoki szolgálat gépjárművére, szakmai program 

felülvizsgálata 

            Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

2. Gazdasági program megtárgyalása 

            Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

3. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési kérelmének megtárgyalása  

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

4. Egyebek, aktuális kérdések megtárgyalása  

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

felülvizsgálata 

            Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Az előterjesztést kiküldtük, kérem a képviselő-testületet, 

támogassa a pályázat benyújtását, és a tanyabusz beszerzését 2015. évben. A pályázatíróval a 

kapcsolat folyamatos, május 4-e a beadási határidő. 8 millió Ft, amit az állam ad, ha ezen 

felüli az ajánlat, azt kell megbeszélni még a héten, melyik árajánlatot válasszuk. Volkswagen, 

Ford, Renault, esetleg Fiat típusú kocsi közül választhatunk, mely megfelel a pályázati 

feltételeknek. 

Megküldtük még az új szakmai programot is, mivel a régi már nem felelt meg a törvényi 

előírásoknak és a pályázati feltételeknek. 

 

 

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 

24/2015.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzata támogatja pályázat benyújtását az Európai 

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

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. 

 

A 21/2015. (IV.17.) MvM rendelethez igazodva egy új mikrobusz beszerzését tervezi az 

Önkormányzat a már működő tanyagondnoki szolgálat ellátásához. Az új tanyagondnoki 

mikrobusz beszerzését indokolja, hogy a már működő tanyagondnoki szolgálatnál használt 

gépjármű az évek során elhasználódott, így mostanra a mikrobusz fenntartása jelentős 

költségeket ró az Önkormányzatra. A nagyszámú helyi gyermek szállítása az iskolába és az 

óvodába, valamint az időskorúaknak nyújtott tanyagondnoki szolgáltatások azonban 

szükségessé teszik, hogy mindennap megbízható és biztonságos tanyabusz álljon az 

Önkormányzat rendelkezésére. 

 

A képviselő-testület a mikrobusz megvásárlásához szükséges önrészt vállalja az 

önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére. 

  

Az Önkormányzat vállalja a mikrobusz megvásárlását 2015. évben, a beszerzendő gépjárműre 

a CASCO biztosítás megkötését és fenntartását az üzemeltetési időszak során, valamint a 

gépjárművel ellátott szolgáltatások ingyenes ellátását. 

 

Határidő: pályázat szerint 

Felelős: Farkas János polgármester  
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Farkas János polgármester: Javaslom elfogadásra a falugondnoki szolgálat új szakmai 

programját.  

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

határozatot hozta 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2015. (IV.27.) képviselő-testületi határozata 

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja 

Somogysámson Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának szakmai programját. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Farkas János polgármester  

 

 

2. Gazdasági program megtárgyalása 

            Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

Farkas János polgármester: Az alakuló ülést követő 6 hónapon belül a képviselő-testületnek 

el kell fogadnia a 2015-2019-es évekre vonatkozó gazdasági programot. Előterjesztésként 

kiküldésre került. Javaslom elfogadásra. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Meg szeretném kérdezni, hogy ki készítette a gazdasági 

programot. 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: A hivatal készítette a polgármester úrral közösen. 

 

Dr. Dudás József képviselő: A képviselő-testület, illetve a magam nevében szívesen 

hozzájárultam volna a javaslataimmal, ötleteimmel. Jövőre nézve kérem, hogy a polgármester 

úr az előkészületi folyamatba is vonja be a testületet, képviselőket. Nekem konkrétan az 

egészségüggyel, környezetvédelemmel kapcsolatban lennének ötleteim. Szerintem több szem 

többet lát. 

 

Farkas János polgármester: Bármilyen javaslatot, ötletet szívesen fogadok. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Igen, ez csapatmunka, együtt toljuk a falu szekerét. Az 

előkészítési munkákban jobban részt vennénk. Több ötlet lehetne, nem csak ezzel 

kapcsolatosan. Egyébként a fontos dolgok bele lettek írva: gazdasági keretszámok, 

szennyvízcsatorna stb. Elfogadom, természetesen. A szennyvizet mindenképpen meg kellene 

csináltatni, mivel két hetente szippantatok. Sajnos rajtam, az Óvodán és Önkormányzaton 

kívül még a Somogyi-Magyar József szippantat, hova tűnik el a többi szennyvíz. 
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Királyné Őri Mária képviselő: A Dr. úrral egyetértek, ha bármiféle fontosabb 

dokumentumot kell készíteni, át kell a testületi tagoknak beszélni. A gazdasági programban 

egyébként valóban a főbb dolgok benne vannak. Természetesen elfogadom, de az apróbb 

részletekre is oda kell figyelni. 

 

Farkas János polgármester: Javaslom elfogadásra a gazdasági programot. Aki egyetért a 

javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

26/2015 (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági program 

megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja 

az Önkormányzatnak a 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját. 

 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

3. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési kérelmének megtárgyalása  

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

Farkas János polgármester: A takarékszövetkezet elnöke megkereste az önkormányzatot, 

hogy a számlavezetést a takarékszövetkezethez vigyük át. Véleményem szerint jó a kapcsolat 

az OTP-vel, ne váltsunk.  

 

Dr. Dudás József képviselő: Árakat megnézte a polgármester úr, megérne-e az 

önkormányzatnak átmenni. 

 

Farkas János polgármester: Nem is gondolkodtam rajta, hogy átvigyük. Külön rendszeren 

működik, szerintem bonyolultabb, ráadásul terminálja sincs a községben. 

 

Dr. Dudás József képviselő: A pénz biztonsága az elsődleges szempont, az OTP stabil 

banknak tűnik. A vállalkozásommal a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vagyok, ahol kettős 

garancia van, talán nem lenne ez sem veszélyes, de az OTP biztos bank. 
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Farkas János polgármester: Én is azt javaslom, ne térjünk át. 

 

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 

27/2015.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Képviselőtestülete a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 

számlavezetési kérelmének megtárgyalása szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kéthely és Vidéke 

Takarékszövetkezet kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy Somogysámson Község 

Önkormányzata számlavezető intézetén nem kíván változtatni. A képviselő-testület 

megköszöni megkeresést, de továbbra is az OTP Bank Nyrt-nél marad. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. Egyebek, aktuális kérdések megtárgyalása  

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

4.1 Szemétszállítás lakosságra való kiterhelésének megtárgyalása 

 

 

Farkas János polgármester: A Kormányhivataltól felhívták a figyelmünket, hogy a 

hulladéktörvénynek nem felel meg a jelenlegi szemétszállítás Somogysámson településen, 

mivel az önkormányzat fizeti a szemétszállítás díját, nem a lakosság. Az önkormányzat idei 

évre 16 m Ft szociális támogatást kapott, melyet csak szociális célra fordíthat. Elvitték tőlünk 

a szociális segélyeket is idén. Lehetőségünk van szemétszállítási díjra támogatást adni, ebből 

a pénzből lehetne. Javaslom, hogy 2015. július 1-től a törvénynek megfelelően terheljük ki a 

szemétszállítási díjat a lakosságra, természetesen ebből a szociális keretből 

visszatámogatnánk őket. Az önkormányzat megfelelne a törvénynek, és jól járna a lakosság is. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Igen, az adatbekérés már lezajlott a faluban, a lakosság várta 

is már a kiterhelést. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ez szolgáltatói díj vagy kukamérettől függ? 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: A kukaméret határozza meg. 
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Farkas János polgármester: Nagyon alacsony a kukák elszállítási díja a községben, egyedül 

Marótpusztával lesz majd gondunk, kellene nekik kukát venni. 

 

Meretei Imre képviselő: Kellene beszélni a szemétszállító céggel, hátha tudunk 

kedvezményesen vásárolni. 

 

Farkas János polgármester: Javaslom, térjünk át a törvénynek megfelelően a lakossági 

díjfizetésre 2015. július 1-től, ehhez a következő testületi ülésre módosítsuk a szociális 

rendeletünket. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

28/2015 (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

szemétszállítás díját 2015. július 1-től kiterheli a lakosságra. A szükséges intézkedésekkel 

megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4.2 Vezetékes víz bekötésének megtárgyalása Marótpusztán 

 

Farkas János polgármester: Következő testületi ülésre szeretnék szerezni árajánlatot  arra, 

hogy Marótpusztán a vizet házakhoz bekössük. Nagyon sokba kerülnek a közkutak, nagyon 

magas a fogyasztás. Az önkormányzat, ha előre meg is finanszírozná, hosszú távon ez 

megtérülne. 

 

 

4.3 Somogysámsoni Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása 

 

Farkas János polgármester: A Sámsoni Polgárőr Egyesület vezetője kérelmet adott be a 

testületnek, miszerint az Egyesület részére 100 e Ft-os támogatást kér. Az egyesület által 

használt autóban komoly műszaki hiba van, emiatt lenne szüksége a pénzre. Támogatom, 

hogy segítsünk az Egyesületnek. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

határozatot hozta 
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

29/2015 (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Képviselőtestülete a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület 

kérelmének megtárgyalása c. előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a a 

Somogysámsoni Polgárőr Egyesület részére 100 e Ft támogatást nyújt. A szükséges 

intézkedésekkel megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

    Farkas János          Dr. Babina Bernadett 

     polgármester                      aljegyző 


