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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. június 

30-án 12.30 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Farkas János polgármester  

Gelencsér Lászlóné alpolgármester, Királyné Őri Mária, Dr. Dudás 

József, Meretei Imre képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett jegyző  

 

 

Farkas János polgármester Tisztelettel köszöntöm Somogysámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 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. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (II.5.) sz. rendelet 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

     2. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) sz. 

rendelet módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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3. A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

4. Települési értéktár létrehozásának megtárgyalása, működési szabályzatának 

elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Dudás József képviselő 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

            1. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (II.5.) sz. rendelet 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megbeszéltük a múltkori testületi ülésen, hogy 2015. július 1-

től áttérünk a lakossági díjfizetésre azzal, hogy az önkormányzat a szociális keretből 

visszatámogatja. Ehhez szükséges módosítani a hulladékgazdálkodós helyi rendeletünket is, 

emellett szükséges még a 60, illetve a 80 literes kukaméreteket is beletenni a rendeletbe. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a hulladékgazdálkodás helyi rendjét módosító rendelet-tervezetet tárgyalja meg 

és hozza meg döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

 

 

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

  

Somogysámson Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 9/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete  

hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 

2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Farkas János polgármester: Kiküldtük a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.-

vel kötendő szerződésmódosítás tervezetet is. Javaslom elfogadásra. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

39/2015 (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a tervezet szerint 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását. Megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételével, szerződés módosítás aláírásával. 
 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

     2. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) sz. 

rendelet módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Szükséges szabályozni a hulladékszállítási díjra vonatkozó 

támogatási formát is, mivel a törvényi szabályozásnak megfelelően ki kell terhelni a 

lakosságra, de az önkormányzat a továbbiakban is támogatni szeretné ebben a lakosokat. 

 

Farkas János polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

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

 

Somogysámson Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 10/2015. (VI.30.) 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. A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

Farkas János polgármester: Gyermek sírhely esetében szerintem nem kellene pénzt 

kérnünk, elég csapás a családnak. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Szerintem nem kellene különbséget tenni somogysámsoni és 

nem somogysámsoni elhunyt között, azt ki kellene venni. 
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Farkas János polgármester: Egyetértek vele. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Szerintem urnafülkére elég lenne 5.000 Ft. 

 

Farkas János polgármester: Az kevés, szerintem 10.000 Ft. 

 

Meretei Imre képviselő: Én az urnafülke díjára 7.000 Ft-ot javasolok. Az igazságosabb. 

 

Farkas János polgármester : Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a temetőkről és temetkezésről szóló rendelet-tervezetet a beszélt módosításokkal 

tárgyalja meg és hozza meg döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

 

 

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

  

Somogysámson Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete  

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

 

 

4. Települési értéktár létrehozásának megtárgyalása, működési szabályzatának 

elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Dudás József képviselő 

 

 

Dr. Dudás József képviselő: Az előterjesztés kiküldésre került a képviselők részére. 

Somogysámsonban település értéktár létrehozását javasolnám az előterjesztésben kiküldöttek 

szerint. Somogysámson településen a még fellelhető archiválásra, megőrzésre szolgáló 

értékeket előkeresni, kiállítást tartani, akár  helyi múzeum formájában. Volna jelentős helyi 

érdeklődés. Idén január 17-én a nemzeti művelődési intézet előadói voltak itt, a Hungarikum 

törvénnyel kapcsolatban. Tehát van egy kormányzati szándék+helyi, civil érdeklődés is. 

Különböző tárgyi emlékek: mezgazdasági eszközök, falu életével kapcsolatos eszközök, 

építészeti emlékek, régi családfák, anyakönyvek, iskolás tablók, természeti örökség, 

természetvédelmi értékek. Fontos: a mi felelősségünk, hogyan őrizzük meg. 

Előzmény: 2012-ben az előző testület nem kívánt ezzel a lehetőséggel élni, azonban ezt meg 

lehet változtatni. A Polgárőr Egyesület Elnöke tartott egy beszámolót erről: nem csak 

önkéntes munka, vannak törvényben meghatározott kötelező elemei is. 

Magam részéről rendkívül fontos helyi kezdeményezésnek tartom, előterjesztésemet 

megfontolásra és támogatásra javaslom. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Meg szeretném kérdezni: a TÉB működésével 

kapcsolatban az önkormányzat gondoskodna az adminisztrációról, ez mit takar? 
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Farkas János polgármester: Olyan nincs, hogy Somogysámsoni Önkormányzati Hivatal. 

Gondolom, oda Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal került volna. 

 

Simon László, a Polgárőr Egyesület elnöke: Igen, az csak formai elírás. Az adminisztratív 

feladatok alatt fénymásolás, postázás, nyomtatás értendő. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Igen, ez formai. Mi a sámsoni Önkormányzatot javasolnánk, bár 

lehetne társulásban is. 

 

Farkas János polgármester: A 19. pont: TÉB működését az Önkormányzat biztosítaná. 

Kiegészíteném azzal: a testület jóváhagyásával. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ha kell nyomtatni egy anyagot vagy 5 db plakátot, ahhoz 

testületet kellene összehívni? 

 

Farkas János polgármester: Akkor a 18-as pontot kell átfogalmazni. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Napi működéshez szerintem nem kellene a testület. 

 

Farkas János polgármester: Akkor át kell fogalmazni úgy, hogy a nyomtatás, fénymásolás 

stb.: Önkormányzat, nagyobb munkákban pl. pályázat: testület. 

 

Simon László, a Polgárőr Egyesület elnöke: Ha felkérhetem a jegyzőt, polgármestert, hogy 

ezeket a módosításokat legyen szíves elkészíteni. 

 

Dr. Dudás József képviselő: SZMSZ-t módosítani kell, mivel egy új bizottságot hozunk 

létre. A tagok tiszteletdíjat nem kérnek. Ennek a kezdeményezésnek a másik fő oka: az állami 

forrásokhoz való hozzájutás, pályázatok. Januárban volt egy pályázat, ahol 15 millió Ft-ot 

lehetett nyerni épület vásárlásra. Úgy néz ki, még ebben az évben megnyílik újból a lehetőség 

erre a pályázatra, illetve még két pályázat kerül kiírásra. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

40/2015 (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

A képviselő-testület – a Dr. Dudás József képviselő előterjesztése alapján – megtárgyalta a 

települési értéktár kialakításával kapcsolatos javaslatot. 

 

Somogysámson Község Önkormányzata a települési értéktár kialakítását határozza el. 

 

A képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot alakít.  
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A képviselő-testület a Somogysámsoni Települési Értéktár Bizottság tagjainak Simon László 

István, Dr. Dudás József, Dr. Incze Lászlóné, Harangozó Sándorné és Somogyi-Magyar 

József személyeket megválasztja. 

 

A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási 

szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Somogy Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

5.1 A templomfelújítás további támogatás kérelmének megtárgyalása 

 

Farkas János polgármester: Köszöntöm Göndics János plébános urat a testületi ülésen. Át is 

adom a szót neki. 

 

Göndics János plébános: Köszöntök mindenkit. Tájékoztatom a testületet, hogy a templom 

felújítása szépen halad. 3 fázis van: az első a püspökség támogatása, ami 5 m Ft volt és a 

belső felújításra kaptuk. A második: a testület megszavazta a terv előkészítését, mely 

elkészült, 2x762 e Ft volt. A 3. fázis a templom külső felújítása. A tervek szerint összesen 6 m 

Ft-ba fog kerülni. Pályázat útján nyertünk rá 3,9 m Ft-ot és a maradék 2,1 m Ft támogatást 

szeretném kérni a testülettől a korábbi testületi határozat alapján. Közös cél, hogy a forgalmas 

kereszteződésben levő Isten háza büszkeséggel tölthesse el Somogysámson lakóit. 

 

Farkas János polgármester: Anyagi helyzete az Önkormányzatnak megengedi, én személy 

szerint támogatom. 

 

Meretei Imre képviselő: Én is támogatom. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Ha belefér a keretbe, én is támogatom. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Pontosan mekkora összegről lenne szó? 

 

Göndics János plébános: Kb. 6 m Ft az egész külső felújítás, 3,9 m Ft összeget kaptunk 

pályázatból, és a maradék összegre lenne szükségünk, azaz 2,1 m Ft-ra. 2 m Ft-nak már 

nagyon örülnénk. Az Egyház önrésze még a Plébánia és a torony felújítása. Az Egyház eddig 

5 m Ft-al, a testület pedig 1,5 m Ft+ÁFA összeggel járult hozzá az eddigi felújításokhoz. 

Tehát 3 részből tevődik ki a templom külső-belső felújítása. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Lesz-e még költség a jövőre nézve? 

 

 Göndics János plébános: Meg kell még oldani a vízelvezetést, kavicságyat szeretnénk a 

templom mellett, illetve járdát a térköves részig, illetve a plébánia felé, meg a sekrestyét 

szeretném majd felújítani. 
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Dr. Dudás József képviselő: Azt kell látni a testületnek, hogy egy rendkívül fontos 

beruházásról van szó, de azt is látni kell, hogy egyházi ingatlanról van szó, ezért kell látnunk 

pontosan az összegeket. 

 

Göndics János plébános: Ez természetes. A költségvetés 10 %-a lesz kb. az önrész. 7 m Ft 

volt a tető, 3,9 m Ft jött be pályázatból (külső felújításra), Kaposvári Egyházmegye adott 5 m 

Ft-ot (belső felújításra), Önkormányzat adott eddig 1,5 m Ft-ot (a tervekre). 

 

Farkas János polgármester: Tehát az Önkormányzat összesen – ha a 2,1 m Ft-ot 

megszavazzuk – adni fog 3,7 m Ft-ot. Ez nem sok, ha figyelembe vesszük, hogy a konyha 

felújítása 13 m Ft-ba került. 

 

Farkas János polgármester: Aki támogatja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

41/2015 (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja és megerősíti 

azon szándékát, hogy támogatja a Somogysámsoni Templom felújítását.  

A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzatnak is fontos, és szükségesnek látja a 

templom felújítását.  

Kijelenti továbbá, hogy az előző szándéknyilatkozat alapján (Somogysámson Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 117/2014 (XI.27. sz. határozata), - mivel a benyújtott 

pályázat nyert (6 m Ft külső felújításra tervezett teljes összegből 3,9 m Ft összeget) - 2,1 m Ft 

összeggel támogatja a templom külső felújítását. 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 

 

Felelős: Farkas János polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

5.2  Települési Egészségterv megtárgyalása 

 

Dr. Dudás József képviselő: Természetesen ki lehet dolgozni Egészségtervet, Kalocsán 

készítettem, de sajnos a gyakorlati tapasztalat azt mutatta, hogy nem lett belőle semmi. Pénz 

kellene a végrehajtásához, az meg általában nincs. Ha a testület úgy látja és az Önkormányzat 

finanszírozza a programot, abban az esetben egy közös testületi munkában szívesen részt 

veszek. 

 

Farkas János polgármester: Azt javaslom, a jövő évi költségvetés megbeszélésekor térjünk 

vissza rá. 
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Királyné Őri Mária képviselő: Szerintem a szociális támogatás terhére lehetnének 

szűrővizsgálatok. Érdemes rajta elgondolkodni. 

 

Farkas János polgármester: Rendben, akkor következő testületi ülésen térjünk vissza rá, 

addig gondolkodjunk rajta. 

 

5.3 Kiküldetési szabályzat elfogadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: A jegyző asszony tájékoztatása szerint a szabályzatok 

felülvizsgálata, módosítása, elkészítése folyamatosan történik, ebben sajnos elmaradásunk 

van. Elkészült a kiküldetési szabályzat, melyben szabályozásra kerül mind a 6 önkormányzat, 

nemesvidi roma önkormányzat és a somogysámsoni ÁMK intézményünk belföldi és külföldi 

kiküldetéssel kapcsolatos szabályai. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

42/2015 (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatra és az 

intézményre vonatkozó Kiküldetési Szabályzatot jóváhagyja. 
 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:        értelem szerint 

 

5.4 Települési segély kérelmekről tájékoztatás 

 

 

Farkas János polgármester: Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy a testületi ülésig 12 

lakásfenntartási települési segély kérelem érkezett, megfeleltek a rendelet feltételeinek, 

11x7.500  Ft fél évre, illetve 1x5.000 Ft fél évre. Más segély fajta nem érkezett. 

 

 

5.5 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás ajánlatának megtárgyalása, vagyonkezelői 

jog alapításának megtárgyalása 
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Farkas János polgármester: A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás levelét megkapták. 

A társulási Tanács döntött arról, hogy a Biokom Nonprofit Kft.-ben meglévő 1 %-os 

üzletrész-hányad megvásárlására ajánlatot tesz 312 Önkormányzat, így a miénk részére is. 

Emellett a Társulási Tanács döntött arról is, hogy a Projekt keretében megvalósult 

létesítményekre, eszközökre vagyonkezelői jog alapítását kezdeményezi a társult 

Önkormányzatoknál a Biokom Nonprofit Kft-vel. 

Javaslom – előzetes tárgyalások alapján- az üzletrészünk eladását, illetve a vagyonkezelői jog 

alapításával kapcsolatban hatalmazzuk fel a Társulási Tanácsot a kijelölt üzemeltetővel a 

vagyonkezelői szerződés megkötésével. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

43/2015 (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a 

BIOKOM Nonprofit Kft.-ben meglévő 13.265 Ft névértékű, az Önkormányzat tulajdonát 

képező osztatlan közös tulajdoni hányadot a beterjesztett üzletrész adás-vételi szerződésben 

írtak szerint értékesíti a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás javára az üzletrész 

névértékével megegyező vételáron. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrész értékesítésére 

vonatkozó adás-vételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó jognyilatkozatokat Somogyzsitfa 

Önkormányzata nevében aláírja. 
 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

44/2015 (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 16/2014. (08.14.) számú határozata 

alapján Somogysámson település képviselő-testülete egyetért a „Mecsek-Dráva 

Hulladékgazdálkodási Program – települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” Projektben megvalósult létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog 
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alapításával és felhatalmazza a Társulási Tanácsot a kijelölt üzemeltetővel a vagyonkezelői 

szerződés megkötésére. 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

5.6  DRV gördülő fejlesztési terve 

Farkas János polgármester: A DRV küldött levelet, melyben tájékoztatott, hogy 

előreláthatólag június 30-ig megküldi a 15 éves időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervet. A testületi ülés időpontjáig még nem érkezett meg, ezért majd csak a következő 

ülésünkön tudjuk megtekinteni és elfogadni. 

 

5.7 4 db temetői hulladékgyűjtő edényzet megrendelésének megtárgyalása 

Királyné Őri Mária képviselő: Többen megkerestek a faluból, hogy a temetőben csak 1 

nagy konténer van, az is kint. Sok idős embernek végig kell mennie az egész temetőben a 

szemetével. Kellene rendelni vagy bérelni konténert, hogy a temetőben is ki tudják dobni a 

szemetüket. 

 

Meretei Imre képviselő: Igen, nekem is panaszkodtak. Szerintem is kellene venni, az az egy 

külső konténer nem elég. 

 

Farkas János polgármester: Támogatom az ötletet. Azt a nagy konténert a temetőbe nem 

lehet bevinni, mert a teherautó nem tud bemenni érte. 4 db kisebb kerekes kukát rendelek, azt 

majd ki lehet tolni a konténerhez. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

45/2015 (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 4 db 

hulladékgyűjtő edényzet megvételét a somogysámsoni temetőbe. A szükséges intézkedések 

megtételével megbízza a polgármestert. 
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Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:        értelem szerint 

 

5.8 Varga János egyéni vállalkozó szerződésének megtárgyalása 

 

Farkas János polgármester: Varga János informatikus hozta az újabb szerződést, mivel az 

előző lejár. Annyi változtatás van, hogy havonta kéri a díjfizetést, nem évente 1x 1 összegben. 

Más változás nincs. Javaslom elfogadásra. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

46/2015 (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Varga János 

egyéni vállalkozóval kötendő szerződést a település honlapjának üzemeltetésével 

kapcsolatban. A szükséges intézkedések megtételével, szerződés aláírásával megbízza a 

polgármestert. 
 

 

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                      jegyző 


