
1 

 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

__________________________________________________________ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 

augusztus 11-én 16.00 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Farkas János polgármester  

Gelencsér Lászlóné alpolgármester, 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 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 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

NAPIREND 

 

      1. A tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

     2. A 60, 80, 120 és 240 literes hulladékgyűjtő edényzetek megvásárlásának 

megtárgyalása a lakosság részére 

     Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

3. DRV 2016-2030. évi beruházási-felújítási és pótlási tervének (gördülő fejlesztési 

terv) megtárgyalása 

     Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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4. Egyebek 

           Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

47/2015. (VIII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2015. augusztus 11-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

      1. A tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

     2. A 60, 80, 120 és 240 literes hulladékgyűjtő edényzetek megvásárlásának megtárgyalása 

a lakosság részére 

     Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

3. DRV 2016-2030. évi beruházási-felújítási és pótlási tervének (gördülő fejlesztési terv) 

megtárgyalása 

     Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

4. Egyebek 

           Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

      1. A tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselő-társaim. Az 

előterjesztés szerint javaslom elfogadásra. A tavalyi évhez viszonyítva – melyeket a 

képviselők megkaptak a tisztán látás érdekében - annyi módosítással, hogy akiknek a 

családjának van adótartozása, az is kapjon, illetve az ebéd 100 %-os támogatása, nem 50 %. 

Ez 3 gyermeket érint. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Támogatom, hogy vegyük ki a tartozástól való függést, 

ne a gyerek kerüljön hátrányba emiatt. Támogatom a 100 %-os ebédtámogatást is, nem akkora 

összegről van szó. 

 

Meretei Imre képviselő: Én is támogatom. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Elfogadom a javaslatot, ha jogszabályi előírásokkal nem 

ellentétes, támogatom. 

 

Farkas János polgármester: Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

48/2015. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozati javaslat 

 

 

 

1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a somogysámsoni 

állandó lakosú gyermek részére, aki a Somogysámsoni Általános Iskolában folytatja 

tanulmányait és az egyéb központi normatívákból támogatást nem kap, illetve a kapott 

támogatás nem fedezi a tankönyveket és a füzetcsomag értékét tanévkezdési 

támogatásként a tankönyvcsomagok árát tartalmazó befizetett csekkeket utólagosan 

megtéríti a szülők részére.  

2. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a középfokú illetve a 

felsőfokú oktatásban tanulóknak 15.000 Ft/fő  iskolakezdési támogatást nyújt az 

alábbi feltételekkel:    

 a támogatásban részesülőknek a tanulói jogviszonyát igazolnia kell 

az Önkormányzaton, valamint az utolsó év bizonyítványának 

másolatát be kell csatolnia legkésőbb 2015. október 15-ig  

 a támogatás kizárólag azon tanulókra vonatkozik, akik első 

szakmájukat, középiskolai érettségijüket, diplomájukat szerzik  

 nem részesülhet támogatásban az a tanköteles korú tanuló, aki évet 

ismétel, tanulmányait megszakította, szüneteltette, kivéve ha az 

évismétlésre egészségi okból köteles és ezt igazolja 

 amennyiben a tanuló a tanulmányait a tanévkezdéstől számított két 

hónapon belül önhibájából abbahagyja, vagy önhibájából a tanulói 

jogviszonyát az oktatási intézmény megszünteti, a támogatást vissza 

kell fizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.  

 a támogatás utalására csak az igazolások becsatolását követően 

kerülhet sor. 

 

3. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 100%-os étkezési 

térítési díj megfizetését a 2015/2016. tanévben biztosítja az önkormányzat éves 

költségvetése terhére, azon diákok esetében, akik jogszabály alapján rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak.  

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

 

Felelős:    Farkas János polgármester  

Határidő:  értelem szerint 

 

 

     2. A 60, 80, 120 és 240 literes hulladékgyűjtő edényzetek megvásárlásának 

megtárgyalása a lakosság részére 

     Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Marótpusztán régóta probléma a szemét összegyűjtése, tárolása. 

A probléma oka a kukák hiánya is volt. Jelenleg van egy TÁMOP-os pályázat, mely a roma 
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lakosság felzárkóztatásával kapcsolatos. Véleményem szerint nemcsak segíteni, de kötelezni 

is kell őket. A kukák megvétele segíti őket abban, hogy személyesen is felelősséget tudjanak 

vállalni. Sajnos Maróton a kukák tönkre vannak téve, mindent elborít a szemét, 

felelősségérzetük nincs ezzel kapcsolatban. Van arra lehetőségünk, hogy a szociális ellátások 

keretében természetbeni támogatással segítsük a lakosságot.  

 

Meretei Imre képviselő: Ebben az évben az önkormányzat támogatja a lakosságot a 

szemétszállítási díj kifizetésében? 

 

Farkas János polgármester: Igen, természetesen. A szociális alapból támogatjuk a 

szemétszállítási díj fizetését. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Jövő évben lesz-e arra garancia, hogy támogatja az 

önkormányzat ennek a díjnak a kifizetését? 

 

Farkas János polgármester: Nem, sajnos erre garanciát nem tudunk vállalni. Függ attól, 

hogy jövőre mekkora összeg lesz a szociális támogatás. Előre nem tudhatjuk. 

 

Aki elfogadja, 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 

49/2015 (VIII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Marcali és 

Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. által kiküldött árajánlat alapján megrendelésre kerüljön 

33 db 60 literes, 40 db 80 literes, 162 db 120 literes és 3 db 240 literes hulladékgyűjtő 

edényzet, összesen bruttó 2.000.377 Ft értékben. A szükséges intézkedések megtételével 

megbízza a polgármestert. 

 

Felelős:    Farkas János polgármester  

Határidő:  értelem szerint 

 

 

3. DRV 2016-2030. évi beruházási-felújítási és pótlási tervének (gördülő fejlesztési 

terv) megtárgyalása 

     Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Az előterjesztés szerint a 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik 

arról, hogy víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet 

szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint 
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a beruházási terv. A DRV elkészítette a települési és térségi viziközmű rendszer 2016-2013. 

évi beruházási-felújítási és pótlási tervdokumentációját. Javaslom elfogadásra. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja, 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 

50/2015 (VIII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 84193-13-11/2014. 

iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Somogysámsoni 

kistérségi vízmű Ellátásért Felelőse a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-203 időszakra elkészített 

Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 84193-13-11/2014. 

iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Somogysámsoni 

kistérségi vízmű Ellátásért Felelőse a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerint felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:        értelem szerint 

 

 

 

4. Egyebek 

           Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

4.1 Konyha pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 

 

 

Farkas János polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy nyert a pályázat. A teljes 

összeget megnyertük, azaz kb. 13 millió Ft-ot. Ebből az önrész: 670.000 Ft. Vállalkozóval 

már beszéltem: nyílászárók cseréje, edényzetek beszerzése, dagasztógép, villanytűzhely 

vásárlása, szennyvíztároló elkészítése, födémszigetelés történik ebből az összegből. Nyári 

gyermekétkeztetés ezen a héten befejeződik, a héten még egyszer összeülünk a vállalkozóval. 

Hétvégenként próbálják majd megoldani az olyan munkákat, ami akadályozná az étkeztetést. 
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4.2 Sávoly Község óvodás és általános iskolás tanulói számára gyermekétkeztetési 

szolgáltatás vásárlása kiszállítással ajánlattételi felhívásáról tájékoztató 

 

Farkas János polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy megkereste az ÁMK-t 

Sávoly Község Önkormányzata, és ajánlattételi felhívást küldött gyermekétkeztetési 

szolgáltatásra. Áttekintettük a felhívást, a feltételeket, és megállapítottuk, hogy azokat a 

feltételeket, melyeket ez a felhívás tartalmazott, a mi konyhánk nem tudja teljesíteni. Például 

pótrendelést ebédre aznap 10 óráig is le lehet adni, ezt egy ekkora konyha nem tudja vállalni. 

Emellett ingyen kiszállítást kér, bármikor betekinthet a sávolyi polgármester a rendelésekbe, 

konyhába. Ha bármi közbejön, és nem tudnánk szállítani, kötbért kérne. A kifizetés kb. úgy 

történne, hogy a szeptemberi étkezést pl. november közepéig fizetnék ki, addig meg kellene 

előlegezni. Szükségünk lenne több étkezőre, de ilyen áron nem, ezt sajnos nem tudjuk 

bevállalni. 

 

4.3 Közmunka programokról tájékoztató 

 

Farkas János polgármester: Jelenleg 7 program van: helyi sajátosságok, közutas program, 

hosszú távú 3 féle augusztus 1-től október 31-ig. A helyi sajátosságok programban van a 

betonelemek gyártása, a közutasban árkok tisztítása. Van Sámsonban 140 fht-s, 6 hónapra be 

kell osztani, hogy mindenki legalább 30 napot dolgozzon. Képzésre is felirattam 20 embert, 

de először nekik is munkával indul. Ez azt jelenti, hogy kb. 60 embernek kell biztosítani 

munkát. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ez milyen tanfolyam lesz? 

 

Farkas János polgármester: Kisgépkezelői tanfolyam. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Bogdán Csaba szeretne jelentkezni, de ha a közmunkával indul, 

akkor nem biztos hogy tud. Hasznos ez a tanfolyam, mert legalább lehet a kezükbe kisgépet 

adni. 

 

Farkas János polgármester: Sajnos nem biztos, sok szerszám tönkrement már. 

 

 

4.4 Falugondnoki kisbusz pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 

 

Farkas János polgármester: Voltam a Gadácsi Fiat autószalonban, aláírásra került a 

megrendelő. A pályázat szerint a finanszírozás 7.998.000 Ft+ÁFA, az ÁFA az 

önkormányzatot terheli. A nyert összeget az MVH 2015. december 31-ig kell hogy kifizesse 

nekünk, addig meg kell előlegezni az összeget. Most annak járok utána, hogy a lekötött pénzt 

oldjuk fel, vagy hitelt vegyünk fel rövid távra. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Mindenképpen utána kell nézni, hogy járunk jobban. 

 

 

4.5 Sámsoni iskola egészségügyi meszelésének megtárgyalása 

  

Farkas János polgármester: Megkeresett az iskola igazgatónője, hogy kér egészségügyi 

meszelést 2 teremre 1 méter magasságig. Kiszámoltuk, ez kb. 30 e Ft. Tavaly a KLIK 2,5 m 
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Ft-ot költött az iskolára, idén nem támogatja, és az a két terem rossz állapotban van. Kérem a 

hozzájárulásukat. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja, 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 

51/2015 (VIII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

önkormányzat a Somogysámsoni Általános Iskolában kettő teremben 1 méter magasságig 

egészségügyi meszelést végeztessen kb. 30 e Ft értékben. A szükséges intézkedések 

megtételével megbízza a polgármestert. 
 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:        értelem szerint 

 

 

4.6 Csülökfőző versennyel kapcsolatos tájékoztató, támogatás megtárgyalása 

 

Farkas János polgármester: Augusztus 22-re szervezi a somogysámosi polgárőr egyesület a 

csülökfőző versenyt, melyet szerintem az önkormányzatnak is támogatni kellene. Én 100 e Ft-

ra gondoltam. Nem az egyesületnek, hanem a rendezvény támogatására. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Egyetértek a támogatással, de kellene konkrét program, hogy 

miben kellene támogatnunk a rendezvényt. Véleményem szerint a rendező dolga, de a 

szolgáltatást javítaná, ha lehetne vásárolni ételt. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Úgy emlékszem, tavaly babgulyást lehetett vásárolni. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Igen, az a cél, hogy a rendezvény fejlődjön, biztosítani evési-

ivási feltételeket stb. 

 

Meretei Imre képviselő: Szórólapok kellenének, melyeken meg lenne hirdetve, hogy lehetne 

ételt venni. Támogatom a 100 e Ft támogatást. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Egyetértek a támogatással, de felkérem a Polgármester Urat, 

hogy beszéljen a Simon Lászlóval, aki szervezi, hogy konkrétan mire kellene a támogatás. 

 

Farkas János polgármester: Aki így elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 
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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 

52/2015 (VIII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

somogysámsoni csülökfőző versenyre az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújtson. A 

támogatáshoz kéri, hogy a polgármester kérjen tájékoztatást a programokról és a kért 

támogatási összegről.  A szükséges intézkedések megtételével megbízza a polgármestert. 
 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:        értelem szerint 

 

 

4.7 Királyné Őri Mária képviselő levelének megtárgyalása 

 

Farkas János polgármester felolvasta Királyné Őri Mária képviselő levelét. 

 

Farkas János polgármester: Az első kérdés a jegyzőhöz van címezve, de szeretnék én 

válaszolni rá. Somogyzsitfán van a Hivatal, ott a központ. Ott van a pénzügy, ott intézik a 

közfoglalkoztatottak papírjait, szükséges többször egyeztetnem a lányokkal. Ha elmegyek 

Zsitfára, sokszor tovább kell mennem Marcaliba, ezt Sámsonban nem is tudják. Ha elmegyek 

Marcaliba, akkor nem csak egy helyre megyek ügyet intézni, hanem munkaügyre, OTP-be, 

vagy mostanában például a Gadácsihoz a falugondnoki busz miatt. Sokkal többet dolgozom, 

mint 8 óra. A munkaidőm 16 óra inkább. Valóban nem az íróasztal mellett ülök Sámsonban. 

A faluért, a közösségért próbálok dolgozni. Ha végig az irodában ülök, nem tudok ennyi 

mindent elintézni. Ez 8 órában kivitelezhetetlen: a rengeteg közmunkás, pályázatok, 

beruházások, egyéb intéznivalók, ezt nem lehet ennyi idő alatt elintézni. Reggel általában én 

nyitom az önkormányzatot, indítom el a közmunkásokat, és majdnem minden nap én zárok. 

Lehet hozzá ragaszkodni, hogy én itt ügyfeleket fogadjak 8 órában, de akkor semmi nem 

készül el. Többet erről nem szeretnék beszélni. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Mivel a kérdés nekem szólt, ezért szeretnék válaszolni rá. 

Leültem a Polgármester Úrral a testületi ülés előtt, és megbeszéltem vele – több okból is -, 

hogy neki Somogysámsonban, az Önkormányzaton kell lennie. Természetesen az aláíratást 

meg tudjuk oldani úgy, hogy átküldjük az aláírnivalókat, illetve délután, a munkaidő vége 

előtt is ráér átugrani, ha valamit a Hivatalban el kell intézni. A Hivatal nem kéri, hogy nem 

Somogysámsont érintő ügyekben vigyen bármilyen papírt Marcaliba vagy máshova. 

Természetesen Somogysámsont érintő ügyekben úgy jár el, ahogy szeretne. Nagyon 

segítőkész, de nem szeretnék ebből feszültséget, ezért én külön is megkértem, hogy csak 

Somogysámsonnal kapcsolatos ügyekben intézkedjen, a hivatali dolgokat megoldjuk.   
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A második kérdésre a válaszom: természetesen rendben van. Egyedül annyit kérek, hogy a 

somogysámson önkormányzaton az irodám abban az időszakban szabad legyen az ügyfelek 

fogadása miatt. 

A harmadik kérdéssel kapcsolatban: Hétfőn, csütörtökön és pénteken a somogysámsoni 

önkormányzaton nincs ügyfélfogadás, tudomásom szerint az épület zárva van. Telefonok már 

jóval kisebb arányban vannak, mivel lassan az ügyfelek is hozzászoknak ehhez az 

ügyfélfogadáshoz (2013. január 1-e óta van ez így). Ha mégis vannak telefonok, akkor azt a 

Polgármester Úr - ha benn van -, fel tudja venni, illetve erről egyeztettem már vele, és 

felhoztam példának a nemesvidi önkormányzatot, ahol a kulturális közfoglalkoztatottak látják 

el ezt a feladatot, tájékoztatják az ügyfeleket a somogyzsitfai Hivatal telefonszámáról, illetve 

az ügyfélfogadás idejéről. Ha Somogysámsonban ez nem megoldható, akkor megoldás lehet a 

telefonszám átirányítása, tehát ha az ügyfelek Somogysámsoni Önkormányzatot hívják, akkor 

Somogyzsitfán fog csörögni a telefon, és tudunk segíteni az ügyfeleknek. 

Az igazolással kapcsolatban tájékoztatom a képviselőket, hogy Szőkedencsről kértek 

igazolást együttélésre, és a szociális ügyintézők azt mondták, hogy ezt már csak a Járási 

Hivatalban lehet kérni, mi már nem állíthatjuk ki. A Járási Hivatalt megkérdeztük, és azt a 

tájékoztatást kaptuk, hogy a Járás és a Hivatal is kiállíthatja. Ennek nincs köze a 

Somogysámsoni Önkormányzathoz, nincs köze a somogysámsoni ügyfélfogadáshoz és a 

telefonok felvételéhez sem. Ez valóban a Hivatal hibája volt, vállalom a felelősséget, de azóta 

orvosoltuk a problémát: aki tőlünk kéri ezt az igazolást, annak mi állítjuk ki, aki a Járástól, 

annak ők.  

A Biró Ildikóval kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy megkérdeztem őt a 

munkavégzés helyével kapcsolatban pár nappal ezelőtt. Ő elmondta, hogy neki teljesen 

mindegy, hogy hol van, a munkáját el tudja végezni Somogysámsonban és Somogyzsitfán is. 

Ő oda megy, ahova én küldöm. Megjegyzem, hogy nem tudom ki mond igazat a két hölgy 

közül, le kell ülni és meg kell beszélni. 

A testületi ülés időpontjával kapcsolatban valóban félreértés történt, ezért elnézést kérek a 

testületi tagoktól, és kifejezetten Királyné Őri Mária képviselőtől is. Valóban kérte a hétfői 

napot, de hétfő estére már egy héttel azelőtt megbeszéltem a szőkedencsi polgármester úrral a 

testületi ülést, és azon már változtatni nem lehetett. Én nem tudtam arról, hogy a Képviselő 

Asszony elutazik kedden, csak annyit mondott, hogy neki a hétfői nap jó, illetve 

mindenképpen kéri a 16 vagy 17 órai kezdést. Az időpont nem okoz gondot, csak kérem 

ebben a testület megértését, mert a 6 településből 4 este kéri testületi ülés tartását, és egy este 

csak egy testületi ülés fér bele. Még egyszer emiatt a félreértés miatt elnézést kérek. 

 

Farkas János polgármester: A közmunkával kapcsolatban az alábbiakat válaszolom: A 

Képviselő Asszony honnan tudja, hogy ki az, aki itt dolgozik közmunkásként. Még nekem is 

nehéz, több mint 40 ember esetén. Ha sokan jönnek be az udvarra, bármelyik képviselő 

megkérdezheti, mit keres itt, közmunkás-e. A kaput bezárni nem tudom, sokszor a traktor 40-

szer is megfordul, annyiszor nem tudjuk nyitogatni. A közmunkaprogramból senki sem 

vállalja a vezetőséget, ráadásul egész évre nem is lehet felvenni. Ha mi bevállaljuk, hogy 

fizetünk egy embert külön az Önkormányzat költségvetéséből, akkor lesz vezető. Rengeteget 

idegeskedek, persze lehet hibát keresni, biztos igaza van. Szívesen állok elébe, segítsenek a 

képviselők nekem ebben. 

Ha a Képviselő Asszony eső után összeszedi az embereket, hogy jöjjenek vissza dolgozni, 

akkor én ahhoz gratulálok, mert lehetetlen. Hogyan küldjem be őket vissza sáros területre. 

Vádol a kérdésével abban, hogy én nem emlékszem, ki mikor dolgozott, pedig már több 

esetben osztottam ki figyelmeztetéseket ilyen esetekben. Szondáztattam is már több esetben, 

hála Istennek mostanában nem volt gond. 40 fokos melegben melyik embert kényszerítsem rá 

a sárga mellény viselésére. Nagyon nehéz, én sem viselném. 
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A sportpálya bekerítésével kapcsolatban: Nem számon kérni kell engem, márciusban valóban 

felvetettem a kerítés kérdését. Ennek a kérdésnek az eldöntését elnapolta a testület. Voltunk 

kint a Dudás József képviselő úrral, felmértük a területet. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Volt egy időpont, hogy körbejárjuk a sportpálya területét, de 

rajtam és a Polgármester Úron kívül senki nem jött el, ezért a terület bejárását a többi testületi 

taggal elnapoltuk. 

 

Farkas János polgármester: Valóban elfelejtettem, de közbejött a tornatermes pályázat, 

tervezővel egyeztettem és elmaradt. Nem vagyok 100 %-os. A Képviselő Asszony bármikor 

megkereshetett volna ezzel, hogy elmaradt. 

Böki-hegyi út javítás: Beszéltem egy vállalkozóval, kértem árajánlatot is tőle a javításra. Az 

árok kijavítását közmunkásokkal nem lehet elvégezni, tele van gyökérrel stb., ezt kézi erővel 

nem lehet kiásni. Az árok bekötő részét a közmunkásokkal kitisztítattam. 

Marótpuszta szemét, focipálya: Ennek az egésznek már többször nekifutottunk. A terület 

kitisztítása rendkívül nehéz, fűkaszával nem lehet belemenni, sok a romos ház, építési 

törmelék. Emiatt nem került sor a focipályára kialakítására, markológéppel nem mernek 

belemenni, amíg nem tesszük rendbe a területet, de a fűnyíró is tönkremegy. A szemét: a 

kukák rendkívül rossz állapotban vannak, azokat a szemetesek nem tudják kiüríteni. 

Megoldás, hogy mi hozzuk el. Múltkor elhoztuk kb. 30-40 e Ft-ba került, ezt gyakran nem 

tudjuk bevállalni. Abban reménykedem, hogy a kukák vásárlásával megoldódik ez a helyzet. 

A kukák megvételére most adtatok engedélyt, addig én hogyan fizettem volna ki, illetve 

osztottam volna ki a kukákat. Megérkeznek a matricák, és kihordjuk a kukákat. 

Az Óvoda csiszolását társadalmi munkában végeztem, szerintem ez hasznos a településnek, és 

nem került semmibe. Kb. 500 e Ft lett volna, ha szakembert hívok. Munkaidőben is csináltam, 

de én sokkal többet itt vagyok, sokszor reggel 7-től este 7-ig. Megcsináltam hétvégén a 

csöpögtető rendszert, szerintem ez nem baj, ha ezeket megcsinálom. Nagy részét munkaidőn 

kívül. Például kiirtottam a lódarazsakat, megcsináltam a rázóasztalt, én ezt nem érzem 

problémának. 

Marcali utak: vannak anyagok melyeket én hozok, van amit a Lacika, ez nem anyagbeszerzés. 

Ha egyébként be kell mennem, akkor miért hozassam mással. Egyébként erről már beszéltem. 

Ügyfélfogadás: Sokat itt vagyok, és például sokszor este jönnek az ügyfelek hozzám, és senkit 

nem utasítottam el. Bárki megtalál, akinek szüksége van rám.  

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A Képviselő Asszony kérésére hivatalosan a felvétel alapján a 

válaszokat megküldöm. 

 

Farkas János polgármester: Szeretném majd a Képviselő Asszonnyal személyesen is 

megbeszélni a dolgokat, személyes sértődöttség nélkül. Nem haragszom, mindenképp meg 

kell beszélnünk. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ha összességében nézzük a levelet, ez a testület kritikája is. 

Ehhez kapcsolódik a javaslatom is: nem az egyes részproblémákat kell megoldani, javító 

szándék van a levélben, tehát a testületnek kell összefognia, megoldani a problémákat. 

Emellett nem szabad személyes sértésként felfogni, személyesen is meg kell beszélni. Ebből 

kell a jövőre nézve jobb testületi munkát, feladatmegosztást kialakítani. Ez egy előzetes 

vitaanyag, erről még beszélni kell, erre vissza kell térni. Képviselő társunk komoly kritikákat 

fogalmazott meg, erről összességében beszélnünk kell és megoldásokat találni. 
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Farkas János polgármester: Azt nem értem, hogy a Képviselő Asszonynak miért okoz 

problémát, hogy társadalmi munkát is végzek. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Szerintem nem sértésként kell felfogni, nem a társadalmi 

munkával van gondja. A Hivatal kritikája is. A Képviselő Asszony azt kéri, hogy legyen a 

Polgármester Úr többet Sámsonban, a Hivatal meg megoldja a feladatokat. Ezt én is kérem, 

mert ez számomra is kellemetlen. Úgy tűnik, hogy mi rendeljük Zsitfára a Polgármester Urat, 

holott ez nem így van, de ebből úgy tűnik. Nem szeretném, ha ilyen miatt támadás érné a 

Hivatalt. Ez személy szerint nekem is kellemetlen. Továbbra is fenntartom, hogy el tudjuk 

küldeni Sámsonba az aláírnivalókat, papírokat mi is be tudjuk vinni a hivatalos szerveknek, 

nem szeretném, ha ez miatt vita vagy feszültség lenne. 

 

Farkas János polgármester: Rendben van, ezekre a problémákra még visszatérünk, ha a 

Képviselő Asszony is itt lesz. 

 

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

kérdése, észrevétele? 

 

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

 

k.m.f. 

 

 

 

 

    Farkas János          Dr. Babina Bernadett 

     polgármester                      jegyző 


