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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 15.30 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

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  

 

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 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

NAPIREND 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó 

                     

2. Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó 

 

3. Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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4. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

5. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

7. Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 9. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének és ajándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

10. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

86/2015. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2015. november 24-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó 

                     

2. Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó 

 

3. Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

                                       

4. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

5. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

7. Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 9. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének és ajándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

10. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést. 

 

Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (XI.24.) rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

2. Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

87/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 

Önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést.  

Királyné Őri Mária képviselő: Az első kérdésem, hogy hol van az ÁMK intézményvezetője 

erről a napirendi pont megtárgyalásáról? 

dr. Babina Bernadett jegyző: Sajnos elmaradt, hogy meghívjuk. Ezután kérem, ha bármi 

olyat észrevesznek a képviselők, ami véletlenül kimaradt, jelezzék nyugodtan, hiszen már 5-6 

nappal korábban ki van küldve a meghívó. 

Királyné Őri Mária képviselő: Láttam, hogy a pénzügyesek meg vannak hívva, és akkor az 

intézményvezető, aki felel ezért a nem is akármekkora összegért, 59 m Ft-ért, nincs jelen. A 

jegyzőnő még tájékoztassa a testületet legyen szíves, hogy az ÁMK könyvelése hogyan 

működik. 

dr. Babina Bernadett jegyző: Magyar Mária pénzügyesünk próbálja behozni, helyrehozni a 

könyvelést, mivel a tavalyi évben a könyvelés ki volt adva külső könyvelőnek, Mikicsné 

Horváth Katalinnak, aki sajnos nem tudta ezt maradéktalanul teljesíteni, nem voltunk vele 

megelégedve, ezért úgy döntöttünk, hogy visszavesszük. Ezt az évet már szeretnénk úgy 

lekönyvelni, hogy az rendben legyen. A pénzügyesünk próbál mindent helyrehozni, a 2014-es 

év zárása már folyamatban van, lezárul, azután áll neki a 2015-ös évnek és próbálja minél 

hamarabb felvinni, lezárni. Ez nem egy egyszerű feladat, ezért nagyon sokat segít neki az Őri 

Marika, mert erre egyedül nem lenne képes. Ez iszonyú sok munka. Úgy gondoltuk, hogy 

jobb ha rálátásunk lesz rá, mert eddig nem volt. A jövő évvel kapcsolatban annyit ígért a 

pénzügyesünk, hogy szeretné csinálni, de gondolom erről már beszéltek vele. 

Királyné Őri Mária képviselő: Igen, mi ezt megbeszéltük. Azt az előterjesztést, amit a 

Marika készített, annak 90 %-át én készítettem. Ez a kimutatás az ÁMK-nak úgy készült el, 

hogy semmi sincs könyvelve. Ezek a kimutatások kézzel készültek általam és a 
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közfoglalkoztatottak segítségével, így ki merem jelenteni 90 %-os bizonyossággal, hogy az 

adatok megfelelnek a valóságnak. Nem tudom, hogy van ez jogilag, de ezt a beszámolót én 

nem fogadom el, annak ellenére, hogy én készítettem. 90 %-ot merek garantálni. Óriási 

figyelemfelhívás: ha 59 m Ft-al játszunk, ha intézményünk: óvoda, iskola az 

önkormányzatnak nem lesz: kevesebb feladatunk lesz. Sokan dolgoznak az intézményben, 

óvónők, konyhások, nagyon oda kellene figyelni az ÁMK-ra. Nem  szabad így elhagynunk, 

ahogy elhagytuk kettő éven át. Jövő héten december van, nem beszélve arról, hogy ha 

észrevettétek az első féléves beszámolót nem fogadtam el, mivel nem a valóságos adatok 

szerepeltek benne. Mindenképpen 2016. januártól – mivel az önkormányzat pénzügyesének is 

rengeteg dolga van, MÁK, pályázatok, - nagyon érdemes lenne a fenntartónak 

elgondolkodnia, hogy - ha a könyvelőnek 600 e Ft-ot kifizettünk, valótlan adatokra,- az 

ÁMK-nak egy pénzügyest fel kellene vennie. 

dr. Babina Bernadett jegyző: Egyetértek vele, ha a fenntartó társulás támogatja. 

Pénzügyeseink nagyon le vannak valóban terhelve. 

Királyné Őri Mária képviselő: Mai nap 867 utalványlapot készítettem, tehát ennyi számla 

van 2015. július 31-ig. Tehát bőven 1000 felett lesz a számla, amit fel kell vinni, le kell 

könyvelni. Kézzel kigyűjtök mindent, de ennek ellenére is sok. Nekem is sok a munkám, 

élelmezésvezetőként most kaptam egy ellenőrzést, találtak hibát, mert a saját dolgomra nincs 

így időm. Ez így nem mehet. December 31-ig felviszem az összes számlát, de ezeket még 

könyvelni kell, ki kell kontírozni. Akár december 1-vel lehetne valakit keresni. Lenne konkrét 

javaslatom, de lenne feltételem is: sámsoni önkormányzatnál kellene könyvelni, nem Zsitfán. 

Egyelőre nem mondom ki a nevet, mert lehet hogy nem is vállalná. Megbeszélem vele. 

dr. Babina Bernadett jegyző: Rendben. Annyit kérek a képviselő asszonytól, hogy 

tájékoztasson bennünket a megbeszélésről. 

Farkas János polgármester: Az előbb megbeszéltek ellenére javaslom a képviselőknek a 

beszámoló elfogadását. Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

88/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2015. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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4. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Farkas János polgármester: Képviselők megkapták az előterjesztést. Ha van kérdés, Kocsis 

Mária pénzügyes szívesen válaszol rá. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Mindenképpen jobb ez az új fajta táblázat, jobban 

áttekinthető. Azonban hiányoznak belőle adatok, melyek a régi típusú táblában benne voltak. 

Például egyéb dologi kiadásnál új táblában: nincs szám. Csak ennyi volt a kérdés. 

 

Kocsis Mária pénzügyi előadó: Valóban, maradtak ki belőle adatok. Köszönöm, hogy 

jelezte, pótolni fogom. 

 

Farkas János polgármester: Aki elfogadja a beszámolót, 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 

89/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést. A családsegítés biztosításának 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai 

módosulnak 2016. január 1-jétől. A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ 

biztosításának Gyvt.-beli szabályai módosulnak 2016. január 1-jétől. Ezekre a 

törvénymódosításokra tekintettel szükséges módosítani – az előterjesztésben kifejtettek 

szerint – a Társulási Megállapodás erre vonatkozó szabályait, mellékleteit. Javaslom 
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elfogadásra a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

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 

90/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az 

előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 

 

 

6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést. A költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22.§ 

(1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető – a stratégai tervvel összhangban- 

összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet november 30-ig a 

Bkr. 32. § (3) szakasz alapján. A belső ellenőrzési vezető november 30-ig elkészítette és 

megküldte a jegyzők részére a 2016. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet, amelyet a Bkr. 

32.§ (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei a tárgyévet megelőző 

év december 31-ig hagyja jóvá. Javaslom jóváhagyásra. 

Királyné Őri Mária képviselő: Benne van a belső ellenőrzés ütemtervében, hogy 2016. 

áprilisában az ÁMK-t fogja ellenőrizni a Forró Barbara. 

dr. Babina Bernadett jegyző: Igen. Ez azért van, hogy segítsék a munkánkat a hiányosságok 

feltárásával.  

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 

91/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi ellenőrzési ütemtervet 

az 1. sz. melléklet szerinti kockázatelemzés alapján a 3. sz. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően jóváhagyja, megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 

 

 

7. Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést, miszerint a képviselő-testületnek 

döntenie kell a 2016/17-es tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárról. 

Somogysámson község tekintetében egyértelmű: Somogysámson. Ez alapján Somogysámsont 

javaslom jóváhagyásra. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Nem lehet az ellen tenni semmit közös megegyezéssel, hogy 

a környékről a szülők ide írassák be gyermekeiket? Nem tartom helyesnek, hogy a szülők a 

környékről elhordják Marcaliba a gyerekeket, mert ha itt Sámsonban lenne az az 50 gyermek, 

aki eljár vidékre… 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Nem, mivel szabad iskolaválasztás van. A testület nem 

kötelezheti a szülőket, hogy Somogysámsonba hozzák a gyermekeiket. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Ha jól emlékszem, ebbe az EMMI rendeletbe volt egy olyan 

leírás, hogy az iskola nem köteles fogadni a vidéki diákokat. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Igen, nem köteles, de a Marcali Noszlopy Iskola is fogadja, 

mert ez az érdeke. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Ha már egy intézményfenntartó társulása van 

Somogyzsitfának, Somogysámsonnak és Csákánynak, egy konyhát, egy óvodát fenntart. Kis 

óvodás gyerekek Csákányról, Zsitfáról Marcaliba járnak. Fenntartjuk, éveken keresztül 

fizetnek ezek a községek. Az évek során egyre kevesebbet, lassan csak Sámson fogja 

fenntartani. Minden évben kevesebb a gyerek, a társulás rövid időn belül, ha így folytatjuk, 

meg fog szűnni, nem lesz zsitfai és csákányi gyerekünk. Akkor nem értem, hogy miért van 

társulás? Ha nem tudjuk befolyásolni a szülőket, nem tudunk nagyobb támogatást adni abban, 

hogy ide jöjjenek. Nem mindegy hogy 6-kor kel a gyerek vagy 7-kor. Ebben Zsitfáról és 

Csákánytól nem kapunk támogatást. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Szabad iskolaválasztás van, sajnos nem lehet ebben 

befolyásolni senkit. Nagyon hasonló, mint a szabad orvosválasztás. Indirekt módon meg lehet 

próbálni befolyásolni, de másképp nem lehetséges. 
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Meretei Imre képviselő: Sajnos már a gyerek is egyre kevesebb.  

 

Farkas János polgármester: 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 

92/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016/17-es tanévre vonatkozóan 

az általános iskolai felvételi körzethatár tekintetében változást nem lát szükségesnek, továbbra 

is Somogysámson települést jelöli ki. A Somogy Megyei Kormányhivatal értesítésével 

megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2015. november 30. 

 

 

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

önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megkapták képviselő-társaim a rendelettervezetet. Ennek célja, 

hogy a lakosság számára tudjunk kukákat vásárolni a szemétszállítás megkönnyítése 

érdekében. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Mindenképp támogatnám még települési gyógyszertámogatás 

bevezetését. Szükséges és fontos segítséget adnánk ezzel a lakosoknak. A jövedelemhatárok 

megállapításánál javasolnám a többi pénzbeli támogatás jövedelemhatár szempontjait, illetve 

a környező települések gyakorlati tapasztalatainak felhasználását. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Természetesen következő testületi ülésre a másik 

településeken kialakult gyakorlat alapján elkészítem a rendelettervezetet. Szerintem is 

hasznos és jó települési támogatás forma, érdemes lenne bevezetni. 

 

Farkas János polgármester: Most egyelőre akkor döntsünk a szemétszállító edényzet mint 

támogatási forma bevezetéséről. Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015. (XI.24.) rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 
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 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

9. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének és ajándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Lakos Istvánt javaslom zenésznek a korábbi hagyományokhoz 

híven. December 12-e szombat lenne, javaslom a délután 14 órát. Megkezdődik a gyerekek 

műsorával és 16.30-kor lenne a vacsora. Iskolások, óvodások is fellépnének. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: A vacsorával kapcsolatban várom az ötleteket. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Amíg gondolkodnak a képviselők, addig elmondom: a múlt 

héten volt Csákányban a nyugdíjasok karácsonyi vacsorája: ott sonkával, sajttal töltött hús, 

krumpli, rizs volt káposztasalátával, illetve gesztenyepüré – ami rendkívül finom volt. Volt 

hozzá kis sör, bor, üdítő, ásványvíz. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Akkor javaslom, hogy legyen itt is gesztenyepüré, mert még 

sosem volt. 

 

Farkas János polgármester: Mi lenne, ha libacomb lenne? 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Jó, legyen libacomb párolt káposztával. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Szerintem mindenki szereti a rántott húst is. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Rendben, akkor lesz libacomb párolt káposztával, meg 

rántott hús rizzsel meg krumplival. Uborkát lehet mellé adni savanyúnak. 

 

Farkas János polgármester: A német lakosságnak javaslom továbbra is, hogy bort adjunk 

ajándékba. A nyugdíjasoknak Erzsébet utalványt. Listát megkapták a képviselők a 60 év 

feletti idős emberekről. Inkább ezt javaslom, mint azt vizsgálni ki nyugdíjas. 

 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Kb. 145 fő 60 év feletti idős ember, illetve nyugdíjas van 

Somogysámsonban a kigyűjtött lista szerint, akiket meghívunk a karácsonyi ünnepségre. 

Vannak még a vendégek: intézményvezető, óvónők, tanárok, saját dolgozóink. 

 

Farkas János polgármester: Akkor vendégekkel együtt számoljunk 170 főt, abba mindenki 

belefér. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Rendben, akkor 170 főre tervezem a vacsorát. Holnap a húst 

már meg is kell rendelni. Kb. 350.000 Ft összeget számolhatunk a vacsorára. Javaslom, hogy 

az időseknek Erzsébet utalványt adjunk. 

 

Farkas János polgármester: Akkor 2 m Ft értékben rendelünk Erzsébet utalványt, abba 

belefér az összes 60 év feletti idős, nyugdíjas is. Javaslom elfogadásra. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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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 

93/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 

karácsonyra a somogysámsoni állandó lakóhellyel rendelkező 60 év feletti idősek, illetve a 

nyugdíjasok részére Erzsébet utalvány kerüljön kiosztásra összesen 2 m Ft értékben. 

2./ Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 

karácsonyi vacsorával legyenek ezek a 60 év feletti idősek és nyugdíjasok megvendégelve 

max. 350 e Ft értékig összesen. A menü a következő legyen: libacomb, rántott hús, párolt 

káposzta, rizs, krumpli, uborka és a desszert gesztenyepüré. 

4./A szükséges intézkedések megtételével, utalványok megrendelésével megbízza a 

polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2015. december 25. 

 

 

10. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

10.1. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Itt Somogysámson településen mindenképpen szükséges a 2 

évvel ezelőtt elkészült Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata. Főként a roma lakosságban 

történt változások miatt az adatokat, egyéb változásokat felül kell vizsgálni. Erre azért is van 

szükség, mert uniós pályázatokon csak akkor vehetünk részt, ha rendelkezünk valós adatokat 

tartalmazó Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. 

 

Farkas János polgármester: Az elmondottak alapján javaslom elfogadásra. 

 

 

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 

94/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozata 
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Somogysámson község képviselő-testülete a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

megvitatta és jóváhagyta. 

 

Felelős: Dr. Babina Bernadett jegyző 

               Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

10.2 Polgármester szabadságolási ütemtervének megtárgyalása 

 

Farkas János polgármester: A Kormányhivatal tájékoztatása szerint a főállású polgármester 

szabadságolási ütemtervét február 28-ig kellett volna a testületnek jóváhagynia… 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Hát ebben az esetben, mivel a polgármester 2015. március 1-

től főállású, ezért április végéig kellett volna jóváhagyni, azonban ez sajnos elmaradt. 

A törvényességi javaslat szerint ezután minden év február 28-ig a testületnek a polgármester 

szabadságolási ütemtervét el kell fogadni. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Hogyan zajlik a polgármester úrnál a szabadságolás? 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Ugyanúgy működik, mint a köztisztviselők esetében, 

ugyanazok a szabályok vonatkoznak a főállású polgármesterekre, mint a köztisztviselőkre. 

Annyi a különbség, ha a polgármester úr nem tudja kivenni a szabadságát, akkor a testület 

dönthet úgy, hogy kifizeti. 

Királyné Őri Mária képviselő: Nem támogatom a szabadság kifizetését. Felhívom a 

polgármester úr figyelmét, hogy vegye ki a szabadságát. 

 

Farkas János polgármester: Az elmondottak alapján javaslom elfogadásra a törvényességi 

javaslatot. 

 

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 

95/2015. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson község képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal által 

megküldött törvényességi javaslattal egyetért. 

 

Felelős: Dr. Babina Bernadett jegyző 

               Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

10.3 Adórendelet módosításáról tájékoztató 
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dr. Babina Bernadett jegyző: A szeptemberi testületi ülésen megtárgyalta a testület a 

Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását az adórendelettel kapcsolatban. Az 

adórendelet módosítása feltöltésre került a Nemzeti Jogszabálytárba, és válaszoltunk is a 

Kormányhivatalnak. A Kormányhivatal értesített minket a törvényességi felhívással 

kapcsolatos eljárás befejezéséről. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: A Kormányhivatal által küldött papíron az szerepel, hogy a 

polgármester úr novemberben válaszolt. Mi tartott 2 hónapig? 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A rendelet feltöltése és a válasz már októberben megküldésre 

került határidőn belül, csak a törvényességi felhívásra a választ a Polgármester úrnak kellett 

volna megválaszolnia, nem a jegyzőnek – erre hívta fel a figyelmemet a törvényességi 

ellenőrünk, és ezért került sor később a polgármester úr által írt levélre. 

 

 

10.4 Marcali Rendőrkapitányság 2015. évről szóló beszámolójának megtárgyalása 

 

Farkas János polgármester: Az „új” Rendőrkapitány úr személyesen is felkereste a 

környékbeli polgármestereket, hogy a gondokról, problémákról, illetve egyéb dolgokról 

megkérdezze. Tájékoztattam őt a somogysámsoni helyzetről. A beszámolót javaslom 

elfogadásra. 

Királyné Őri Mária képviselő: Úgy gondolja a polgármester úr, hogy jól áll a település? 

Farkas János polgármester: Nem, természetesen nem. A rendőrkapitány úr tájékoztatása 

szerint a kisebb szabálysértések pl. bicikli lopások száma növekedett, de a nagyobb betörések, 

súlyosabb bűncselekmények száma csökkent. Például Somogyzsitfán rosszabb volt a helyzet a 

hegybetörések miatt. Azt mondta, hogy Somogysámson összességében átlagos településnek 

számít a bűnelkövetés tekintetében. 

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 

96/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a Marcali 

Rendőrkapitányság 2015. évről készült beszámolóját. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Dr. Dudás József képviselő: Kettő dolgot említenék még. Az egyik egy kérdés lenne: 

polgármester úr említette, hogy pályázatot adtunk be a művelődési házzal kapcsolatban. Azzal 

kapcsolatban mi történt? 

 

Farkas János polgármester: Igen, ez volt az adósságkonszolidációban részt nem vett 

önkormányzatok pályázati lehetősége, de sajnos nem nyertünk. Most ősszel csak a 2.000 Fő 

feletti településeket támogatták, a környéken csak Kéthely nyert. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Szeretném felhívni a figyelmet egy új pályázati lehetőségre: 

pályázat többfunkciós közösségi tér kialakítására 1.000 Fő alatti településeken. A pályázat 

támogatja közösségi tér kialakítását, vagy a már meglévő közösségi tér fejlesztését, felújítását. 

Nincs még kiírva, de már mérlegelnünk kell, hogy meg tudjuk-e pályázni. A támogatás 

mértéke 70-től 95 %-ig terjed, max. 30 millió Ft értékben. Figyeljük, és ha lehet, akkor adjunk 

be pályázatot a pénzviszonyok figyelembevételével. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Ez nagyon jó lehetőség, többek között azért is, mert vannak 

árajánlataink, költségvetésünk, terveink a faluház felújításával, karbantartásával kapcsolatban. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Akkor feltétlenül figyeljünk, és ne eresszük el ezt a pályázati 

lehetőséget, mert ez nagyon fontos.  

A másik dolog egy örökérvényű probléma: korábban volt egy képviselői javaslatom és nem 

döntött a testület arról, hogy a somogysámsoni szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos 

munkáról a polgármester úr legalább negyedévente számoljon be a testületnek, mit végzett, 

mit sikerült intézni, hiszen égető, kiemelt problémáról van szó. Nem tudom, hogy e téren volt-

e bármiféle előrelépés? 

 

Farkas János polgármester: Folyamatosan érdeklődök, pályázat nélkül ezt a falu nem tudja 

megvalósítani. Jelenleg nincs olyan pályázat, csak 2.000 fő feletti települések pályázhattak 

mostanában. Vannak terveink, abban 360 millió Ft volt a költség. Emellett az önkormányzat 

tulajdonában lévő épületekre is be kell kötni akkor a szennyvizet, ami nem kevés pénz. 

Lehetőség merült fel egyéni szennyvíztisztító kialakítására is, ami jóval kevesebb költség 

lenne. Törvény ad erre lehetőséget 2013-tól. Minden háztartásra egyéni szennyvíztisztítója 

lenne. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Tehát akkor jelenleg nincs konkrét lehetőség. Akkor ez ügyben 

szeretném felhívni az önkormányzat és a képviselő-testület figyelmét, hogy folyamatban van 

egy új pályázati ciklus. Novemberben a Kormány rendeletet hozott arról, hogy 300 milliárd 

forintot a Balatoni Régióra kíván fordítani. Részletesen hozza a rendelet, hogy milyen 

feladatokra mennyit szán. Az érdekel minket: a balatoni vízminőség javítására jelentős 

összegeket kívánnak fordítani. A Balaton vízminősége pedig összefügg a befolyó vizek 

állapotával, a csatornázás a balatoni régióban kiemelt feladat. A mi országgyűlési 

képviselőnk, a Móring József Attila nyilatkozott is, hogy szerepe van ebben a Balatoni Régió 

fejlesztési projektben. Tehát a javaslatom, hogy jeleznünk kell, hogy a Balaton Régióban itt 

van Somogysámson, körülötte mindenhol csatorna van, nálunk ez megoldatlan, és ezt a 

képviselő urat gyorsan meg kellene keresni személyesen, írásban minden módon, hogy 

segítsen nekünk lobbizni abban, hogy beleférjünk ebbe a Balatoni Régió fejlesztési projektbe. 

Tudom, hogy vannak terveink, ezek Sávollyal kapcsolatosak, de ha ez nem lehetséges, akkor 

meg lehetne gondolni Horvátkút felé. 
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Farkas János polgármester: Az átemelő szivattyúkat duplán kell számolni Horvátkút felé, 

legalább 3 átemelő szivattyút be kellene duplán szerelni, ez sok fenntartási költséggel járna… 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ez egy technikai kérdés, tiszteletben tartom a Polgármester úr 

álláspontját, de úgy gondolom, hogy ezt meg kell nézetni vízügyi szakemberekkel. 

 

Farkas János polgármester: Sámson a Balatoni Régióhoz tartozik, addig Horvátkút egy 

külső körzet. Azt, hogy a Balatoni Régióból átvigyük a szennyvizet, azt nem engedik meg. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ezt én nem egészen így tudom, de ez csak részletkérdés, a 

felvetésem és a javaslatom lényege az, hogy mindenképpen meg kell próbálni élni ezzel a 

lehetőséggel. Jelenleg a sajtóban is utánanézve, arról is határozott a Kormány, hogy a 

folyamatban lévő, be nem fejezett beruházásokra is csoportosít át ebből a keretből. Ott fel is 

vannak sorolva a települések. Ők azért részesülnek a támogatásból, mert folyamatban van a 

beruházás. Ha Sámson nem ad életjelet magáról, akkor nem lesz támogatás erre. 

 

Farkas János polgármester: Elfogadom a javaslatát a képviselő úrnak, nem azt mondom, 

hogy a héten, de meg fogom keresni a képviselő urat írásban, szóban és erről tájékoztatom a 

testületet. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Köszönöm szépen. A későbbi félreértések elkerülése végett 

szeretném tudni, hogy a képviselő-testület erről döntést hozott-e, felkéri vagy utasítja a 

polgármestert határidővel vagy anélkül. 

 

Farkas János polgármester: Természetesen szavazzunk róla. Javaslom elfogadásra Dr. 

Dudás József képviselő úr felvetését. 

 

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 

97/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy 

Somogysámson szennyvíz csatornázási ügyével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az 

illetékes szervekkel, Móring József Attila képviselővel szóban, írásban és erről a képviselő-

testületet tájékoztassa. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: 2015. december 24. 

 

 

10.5 Somogy Kéményseprő-Mester Kft. beszámolója a 2015. évi kéményseprő ipari 

tevékenységéről 
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Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim, különösebb 

hozzáfűznivalóm nincs. A legfontosabb, hogy a 2015. évben alkalmazott lakossági díjak 

2016. évben nem változnak, nem emelkednek. Javaslom a beszámolót elfogadásra. 

 

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 

98/2015 (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a Somogy 

Kéményseprő-Mester Kft. 2015. évi kéményseprő ipari tevékenységéről szóló 2015. évi 

beszámolóját. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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 


