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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. 

november 24-én 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye:  Faluház, Somogysámson 

 

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  

 

 

Jelen van még:            1 érdeklődő somogysámsoni lakos 

 

 

Farkas János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogysámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt és a település jelen lévő lakóját. 

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

jelen van. Az ülést megnyitom. 

 

Farkas János polgármester: A közmeghallgatás elején egy pár szóval ismertetném az idei 

évet meghatározó fontosabb ügyeket, majd ezt követően kérném, hogy a hozzászólásaikat, 

kérdéseiket tegyék fel. 

 

 A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján 6 testületi ülést kötelező tartani egy évben, 

a korábbi évekhez hasonlóan idén is ennél jóval több, 10 ülést tartottunk. Közel 80 határozat, 

illetve 15 rendelet született az elmúlt időszakban.  

 

A költségvetéssel kapcsolatban, körülbelül 200 millió forint az, amivel az önkormányzat 

gazdálkodik. Ezen összeg döntő részét az intézmények fenntartására kell fordítani. 

Folyamatosan törekszünk a takarékos gazdálkodásra, amely mellett új pályázati lehetőségeket 

igyekszünk kihasználni.  

 

A nyári nyermekétkeztetés feltételei az előző évekhez viszonyítva változtak, így sikeresen 

pályáztunk, sok család elégedettségére. Itt megjegyezném, hogy az elszállításhoz szükséges 

éthordókat önkormányzatunk biztosította mindenki számára.  
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Pályázatott nyújtottunk be a konyha felújítására 13 143 930 millió Ft értékben. A felújítás 

tartalmazza az épület teljes nyílászáró cseréjét, a födémszerkezet szigetelését egy új 

szennyvíztároló kiépítését. A teljes összegből 4 378 123 millió Ft értékben pedig, az ebédlő 

bútorzatát, 1 db elektromos légkeveréses sütőt, 1 db keverő-dagasztó gépet, 1 db húsdarálót, 1 

db szeletelő gépet, 1 db melegen tartót, 1 db olajsütőt, digitális mérleget és kisebb eszközöket 

tartalmazza. A tavalyi beruházással együtt közel 30 millió Ft értékben újult meg a konyhánk. 

Szeretném megköszönni a konyhán dolgozók, beleértve nem csak a szakácsok, hanem a 

takarítók és nem utolsó sorban a konyhafőnök munkáját. A kivitelezésnél hétvégeiket, estéiket 

feláldozva dolgoztak, hogy a konyha működése zavartalan legyen.  

 

A tanyagondnoki buszunkat 12 év szolgálat után egy új FIAT Ducato típusú buszra 

cserélhettük, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében ki írt pályázaton 10 

millió Ft értékben. Az áfa összegét önkormányzatunknak kellet biztosítania. 

 

Szociális tűzifa pályázaton 110 m3 nyertünk, melynek a szállítási költsége szintén 

költségvetésünket terhelte. 

  

A start munka program is egyfajta pályázat, melynek keretében, mind a munkabér, mind a 

programban szereplő eszközök nagymértékű tervezést és szigorú elszámolást igényelnek, nem 

„felhándálásként”, de sokszor éjszakába elhúzódott a munka. 

A program fennállása óta nem volt még ekkora volumenű foglalkoztatás. 

Bővítettük a mezőgazdasági terület nagyságát. Részben saját erőből, meglévő anyagból 

építettünk fólia sátort, melyet csepegtetető öntözőrendszerrel korszerűsítettünk. 

Az idei évben betonelem gyártásába fogtunk, itt megjegyezném, hogy csak saját 

felhasználásra. A beton elemek fajtája, térkő, mederlap, szegélykő, gyeprács, kisebb 

mennyiségben járdalap. 

 

dr. Dudás József képviselő: A Marcalival tervezett megállapodás nem sikerült? 

 

Farkas János polgármester: Az nem jött össze sajnos. Hiába kérdeztem többször, mindig azt 

kérték, keressem őket később ez ügyben. Más termékeket sem kértek, előzetes 

megbeszéléseim ellenére. 

 

dr. Dudás József képviselő: A betonelemek készítéséhez vásárolt formák, anyagok stb. az a 

közmunkaprogram keretéből vagy saját költségvetésünkből ment? 

 

Farkas János polgármester: Az eszközök mind a közmunkaprogramból lett megvásárolva. 

A gyártási folyamathoz szükséges egyenes felület kialakításánál figyelembe vettük a későbbi 

felhasználást, így önkormányzatunknál parkolót alakítottunk ki így kettős célt szolgál. 

 

Szükség volt az új busz garázsát is felújítani, a meglévők méreteik miatt nem alkalmasak. 

Még nem készült el teljesen,- az időközben megromlott egészségügyi állapotom miatt- a 

garázs ajtó. 

Mint már említettem eszköz beszerzést is tartalmaznak a pályázatok 2. 433. 000 Ft értékben.  

  

Negatívumokról is beszélek: 

A nyáron elindított kisgépkezelői képzés nem valósult meg: nem önkormányzatunk, vagy 

személy szerint az én hibám. Egyszerűen nem indították el, a képzésben szereplő személyeket 

alkalmaznunk kellett, így hirtelen 20 emberrel több lett a közfoglalkoztatott. Ez olyan 

problémákat szült, mint: szerszám hiány, irányítási, felügyeleti nehézségek. 
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Sajnos a lakosság hozzáállása sem lojális. Megtörtént, hogy a 40 fokos melegben az egyetlen 

fát kivágták, mert nem bírták elnézni, hogy a közmunkások néha megpihennek.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma a településen: 130 fő, akiknek 

az éves felülvizsgálatukig 30 nap munkaviszonyt kell igazolniuk. Amennyiben ez nem teljesül 

ezt követően nem fognak segélyben részesülni. Ez inkább csak figyelemfelhívás, és 

hangsúlyozom, hogy az önkormányzatnak jelenleg nincsen olyan kötelezettsége, hogy 

mindenkit foglalkoztasson. 

Tudatában vagyunk viszont annak, hogy nagyon nehéz ma munkát találni, az alulképzettség 

még jobban megnehezíti mindezt. 

A foglalkoztatással kapcsolatban a csalódottságomat is szeretném kifejezni 

Pár ember többszöri figyelmeztetés ellenére nem tartotta be a munkával kapcsolatos 

kötelességeit. Azonnali felmondáshoz és szociális segélyének megvonásához vezetett.   

A korábbi évekhez hasonlóan indult a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat, melyre az idei 

évben 4 fő adta be igényét.  

 Az önkormányzat beiskolázási segélyben részesítette a felső tagozatos diákokat. 

Füzetcsomagot biztosított minden Somogysámsonba járó általános iskolásnak és 

térítésmentesen biztosítjuk az iskolai étkeztetést is.  

 

Az óvodánk is folyamatosan újul, a kisebbik terem teljes festése, parketta csiszolása, 

lakkozása fejeződött be az idén.  

 

„Isten dicsőségére kívül-belül megújult építése kezdetének 250. évfordulójára Somogysámson 

Római Katolikus Műemlék Temploma. (1765-2015.) 

Régi álma valósulhatott meg a sámsoniaknak, széleskörű összefogás révén. Az 1970-es 

felújítás óta 45 év után ismét teljes pompájában látható a megszépült templom.” 

Göndics János plébániai kormányzó szavait idéztem az imént. Mindannyian büszkék 

lehetünk, hogy a falu egyik meghatározó épülete megújult. Természetesen Önkormányzatunk 

is kivette részét a felújításban, melynek részét képezte a jelentős anyagi, fizikai és egyéb 

segítség. Egyben szeretném megköszönni minden közreműködő munkáját. Külön szeretném 

megköszönni Göndics János Plébániai Kormányzónak a nagy mennyiségű burgonyát, mellyel 

a rászorulókat a tavalyi évhez hasonlóan, idén is támogatták.    

A szemétszállítással kapcsolatos törvény megváltozott. A lényege a lakossági számlafizetés, 

melynek egyik feltétele a megfelelő nagyságú edényzet biztosítása a lakosság részéről. A 

problémamentes átálláshoz településünkön minden háztartásnak biztosítottuk az igényeiknek 

megfelelő kukát. 

Kulturális rendezvényekben sem volt hiány az idei esztendőben. Köszönetet szeretnék 

mondani minden részvevőnek, szervezőnek és nem utolsó sorban a támogatóinknak, akik 

anyagi és egyéb formában segítettek bennünket. 

 

Köszönöm a testületnek, hivatali dolgozóknak és nem utolsó sorban jegyzőnknek Dr Babina 

Bernadettnek, hogy nehézségek közt is meg tudtuk oldani az önkormányzati feladatokat. 

Köszönöm a sok túlórát, hogy szabadidejüket, nem ritkán egészségüket feláldozva szolgálták 

közösségünket! 

Nagyon fontosnak tartom mindezt megemlíteni, mert munkájuk nélkül mi sem tudnánk 

eredményeket felmutatni.  

 

Kívánok a továbbiakban jó egészséget mindnyájuknak. 
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Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, jelen lévőket, hogy van-e 

valakinek további kérdése, észrevétele? 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a közmeghallgatást bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

    Farkas János          Dr. Babina Bernadett 

     polgármester                      jegyző 


