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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 2016. 

szeptember 20-án 15.30 órakor megtartott soron következő nyílt 

üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatali helyisége, Somogysámson 

 

Jelen vannak:  Farkas János polgármester  

Gelencsér Lászlóné alpolgármester, Dr. Dudás József, Antal Győző 

képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett jegyző  

 

Meghívottak:              Bohár László tanyagondnok 

              Nagy Lászlóné intézményvezető 

              Varga Sándorné pénzügyi előadó 

              Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Farkas János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogysámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, meghívott vendégeinket. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 3 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 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet: 

 

 

NAPIREND 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

      Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

                      Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 
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2.   A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ I. félévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

     Nagy Lászlóné intézményvezető 

  

3. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi 

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására Somogysámson 

Község vonatkozásában  

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

      4. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi   

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

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

sz. rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

7.  Szociális tűzifa pályázat benyújtásának megtárgyalása  

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

9. A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Bohár László tanyagondnok 

 

10. 2017-2031. Gördülő Fejlesztési Terv DRV megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

     11. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

59/2016. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2016. szeptember 20-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 
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Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

      Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

                      Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

2.   A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

     Nagy Lászlóné intézményvezető 

  

3. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi komplex 

ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására Somogysámson Község 

vonatkozásában  

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

      4. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi   komplex 

ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati 

Hivatal vonatkozásában 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

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

rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

7.  Szociális tűzifa pályázat benyújtásának megtárgyalása  

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

9. A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Bohár László tanyagondnok 

 

10. 2017-2031. Gördülő Fejlesztési Terv DRV megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

     11. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

      Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

                      Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést. Ha van kérdés, kérem tegyék fel a 

pénzügyi előadónak. Egyben bemutatom Kocsis Mária nyugdíjba vonuló pénzügyesünk 

utódját, Varga Sándorné Évikét. Kívánok neki jó munkát! 

Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

60/2016 (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi beszámolóját. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2.   A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ I. félévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

     Nagy Lászlóné intézményvezető 

 

Farkas János polgármester: Megérkezett közben képviselőtársam, Dr. Dudás József.  

Megkapták írásban az előterjesztést, ha kérdés van, az intézményvezető jelen van. 

 

Antal Győző képviselő: Őri Mária képviselőtársunk hogyan van? Meg kellene látogatnunk.  

A kórházban nem akartam zavarni, de tudomásom szerint már itthon van. 
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Farkas János polgármester: Sajnos én sem tudok sokat, ha jól tudom, ma voltak kontrollon, 

remélem már meggyógyul. 

 

Nagy Lászlóné intézményvezető: Itthon van hála Istennek. Bízunk benne, hogy meggyógyul. 

 

Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a beszámoló elkészítését, a Marikának is. 

Megbeszélünk egy időpontot, mi jó neki és meglátogatjuk. A beszámolóhoz nincs kérdésem, 

ha másnak sincs, javaslom elfogadásra. 

 

 

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 

61/2016 (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Bernáth 

Aurél Általános Művelődési Központ 2016. évi I. félévi beszámolóját. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi 

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására Somogysámson 

Község vonatkozásában  

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Át is adom a szót a Jegyzőnőnek. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A Somogy Megyei Kormányhivatal komplex ellenőrzést 

tartott 2016. júniusában az önkormányzatok és a Közös Hivatal vonatkozásában. A vizsgálat 

eredményéről egy összefoglaló ellenőrzési feljegyzést kaptunk, mely alapján egy intézkedési 

tervet kellett készíteni mind az önkormányzatra, mind a Hivatalra. Már erre a testületi ülésre 

is hoztunk be olyan napirendet, mely az intézkedési terv alapján készült. 

 

Dr. Dudás József képviselő: A szerződést azt nyilván tudjuk korrigálni. Az orvosi ügyelethez 

szólnék hozzá, ami oda le van írva, az nem így van. Le van írva, hogy az ügyeleti szolgáltató 

a Kistérség, és őrajta keresztül működik a Szociális, Egészségügyi Szolgáltató Központ. Ami 

le van írva, aktualitását vesztette. Jelenleg egy Kft. működteti, akit a Kistérség szerződtetett, 

de ez egy magánvállalkozás, az viszi az ügyeletet. A vállalkozás nem kötelezhet senkit 

ügyeleti szolgáltatás ellátására, csak az a háziorvos csinálja, aki akarja. Ez alapján kérném a 

szerződésemet is módosítani, mert abban még az van, hogy a háziorvos köteles részt vállalni 

az ügyeleti szolgáltatásban. Ezt ki kellene venni a szerződésből. Kérném, hogy ezt a 

szerződésmódosítást hagyja jóvá a testület. 
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dr. Babina Bernadett jegyző: Rendben, akkor következő testületi ülésre módosítjuk a 

szerződést. 

 

Farkas János polgármester: Javaslom elfogadásra az intézkedési tervet ezzel a 

módosítással. 

 

 

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 

62/2016 (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 

Somogysámson Község Önkormányzatának a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi 

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására elkészített Intézkedési Tervet. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

      4. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi   

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A hivatalra is elkészült az intézkedési terv. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Az ebösszeírással kapcsolatban: továbbra is problémás, hogy 

szabadon vannak kutyák, nem csak maróti részen, hanem itt a faluban is. Szerintem az 

összeírás és a chippelés átvállalása az Önkormányzat részéről is segítene ezen a problémán. 

 

Antal Győző képviselő: Csak a maróti részen minimum 20 kutya van az utcán. Kételyeim 

vannak, hogy elismerné bárki is a kutyát magának, az ingyen chippelés ellenére sem. Mivel 

utána sem zárnák be a kutyát, nem szeretnék, hogy kiderülne ki a kutya gazdája. Nincsenek 

zárt udvarok, elvileg megkötni nem szabad a kutyát, így ez nem megoldás szerintem. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Akkor is keresni kell a megoldást, és a javaslataim is erre 

irányulnak. Az ebösszeírás hasznos szerintem, aztán a megfelelő tájékoztatással egybekötött 

chippelés önkormányzati kifizetéssel is segítene. Ha az együttműködés nem elnyerhető, akkor 

abban kellene gondolkodnunk, van-e olyan rendelet, amellyel szabályozhatjuk ezt a kérdést 

pl. olyan rendeleti szabályozással, hogy ahol a kutya tartásának nincsenek meg a megfelelő 

körülményei, ott ne tartsanak vagy szankcionálni lehetne. Nem tudom, ez is egy ötlet. Több 

településen látni ilyet: egy menhelyszerű megoldás, összegyűjtenénk bizonyos ideig ezeket az 



7 

 

állatokat – közmunkaprogram keretében működik ez így Kanizsán-, és próbálnánk hirdetni, 

hogy elvigyék őket. Aktualitását jelzi ennek a problémának az ebösszeírás mellett, hogy most 

jelent meg az a rendelet, miszerint közterületen póráz nélkül fellelhető kutya esetén 200.000 

Ft-ig lehet bírságolni. 

 

Farkas János polgármester: Az ebösszeírást meg kell csinálni, illetve a szórólapot is meg 

kellene, melyben tájékoztatnák a lakosságot, hogy az Önkormányzat átvállalja a chippelést. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Mi lenne, ha az ingyenes chippelést bizonyos feltételekhez 

kötnénk? Pl. bizonyos ideig azt a kutyát tartani köteles. 

 

Farkas János polgármester: Rendben, akkor az ebösszeírásnak nekiállunk, illetve 

elkészítjük a szórólapot. Javaslom elfogadásra a Hivatalra vonatkozó intézkedési tervet is. 

 

 

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 

63/2016 (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnak a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. 

évi komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására elkészített Intézkedési 

Tervet. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Farkas János polgármester: Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy döntsön, hogy 

az „A” változat szerint a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen 

munkát végzők által nem kell fizetni temetőfenntartási hozzájárulás díjat, illetve temetőbe 

való behajtási díjat sem vagy a „B” változat szerint kell fizetni. Ez nem egy akkora település, 

hogy szükséges lenne behajtási díjról rendelkezni, én az A változatot javaslom. 

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 

64/2016 (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése alapján a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, kiegészítve azzal a 

rendeletet, hogy a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen 

munkát végzők által nem kell fizetni temetőfenntartási hozzájárulás díjat, illetve temetőbe 

behajtási díjat sem. A fentiekben leírtak miatt a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2015. 

(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és 

10/2016. (IX.20.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete  

a temetőkről és a temetkezésről szóló  

 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

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

sz. rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Ahogy az előterjesztésben is leírtam, a mellékletek 

számozásának elírása miatt szükséges a rendelet módosítása.  

 

Farkas János polgármester: Támogatom, javaslom elfogadásra. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 11/2016. (IX.20.) 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. ) 
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Farkas János polgármester: A 2 módosító rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet 

rendelek el. 

 

 

7.  Szociális tűzifa pályázat benyújtásának megtárgyalása  

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megkapták képviselőtársaim az előterjesztést, javaslom hogy 

adjuk be a pályázatot. 

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 

65/2016 (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
 

1.) A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására. A pályázati kiírás 5/a pontja alapján Somogysámson Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település pályázatot nyújt be 

kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi 

átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei 

lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a 

maximálisan igényelhető, összesen 78 m
3
 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be 

pályázatát.  

 

3.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.  
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Felelős: Farkas János polgármester 

Közreműködik: dr. Babina Bernadett jegyző  

Határidő: 2016. szeptember 30. – az igény benyújtására 

 

 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

Farkas János polgármester: Megkapták képviselőtársaim az előterjesztést, javaslom hogy 

adjuk be a pályázatot. 

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 

66/2016 (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 

hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.  

 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 

és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 

önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 

a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 

címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott 

és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
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Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Farkas János polgármester 

Operatív felelős: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

 

9. A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Bohár László tanyagondnok 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Ahogy az előterjesztésben is írtam, szükséges új 

tanyagondnoki rendelet készítése, mivel a régi már nem felel meg a jogszabályi feltételeknek. 

 

Bohár László tanyagondnok: Egy hozzáfűznivalóm lenne, a diák-és gyermekszállításhoz 

szeretnék kérni ülésmagasítókat, 6 db ülésmagasító kellene. Egy szállítással 6 gyermeket és 

egy felnőttet tudok szállítani. Ezt meg kellene értetni a település lakóival.  

 

Farkas János polgármester: Rendben van, megvásároljuk az ülésmagasítókat. Az embereket 

pedig tájékoztatjuk a szállítható személyek számával kapcsolatban.  

 

Farkas János polgármester: Javaslom, hogy a 6 db ülésmagasítót vásárolja meg az 

önkormányzat. 

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 

67/2016 (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Somogysámson Község Önkormányzata a falugondnoki kisbuszba a diák-és 

gyermekszállításhoz 6 db ülésmagasítót vásároljon. A szükséges intézkedésekkel megbízza a 

polgármestert. 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Annyit szeretnék kérni a tanyagondnoktól, hogy az éves 

beszámoló ne maradjon el, vagy a novemberi vagy a májusi ülésre legyen szíves a 

tanyagondnoki beszámolót elkészíteni. 

 

Bohár László tanyagondnok: Rendben van, a novemberi testületi ülésre elkészítem. 

 

Farkas János polgármester: A rendeletet támogatom, javaslom elfogadásra. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

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

 

Farkas János polgármester: A rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el. 

 

 

10. 2017-2031. Gördülő Fejlesztési Terv DRV megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést, javaslom elfogadásra. 

 

Antal Győző képviselő: Én nem vagyok velük megelégedve. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

68/2016 (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 653074-16-

70/2016. iktatószámú kérelemben szereplő Somogysámsoni kistérségi vízmű Ellátásért 

Felelőse a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 

elfogadja. 

2. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 653074-16-

70/2016. iktatószámú 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 

 

 

11. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

11.1 A helyi építési szabályzat felülvizsgálatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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Farkas János polgármester: A Somogy Megyei Kormányhivatal a 2016. I. félévre kiadott 

munkaterv szerinti célvizsgálat keretében lefolytatta a helyi építési szabályzatok 

törvényességi felülvizsgálatát. A helyi építési szabályzatot megállapító 7/2005. (IV.18.) 

önkormányzati rendeletre törvényességi javaslat érkezett.  

 

A javaslat szerint szükséges a tárgyban alkotott helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 

a hatályos jogszabályok figyelembevételével a rendelet módosítása. 

Az elvégzendő feladatok végrehajtása miatt szükséges egy ütemterv elfogadása, melyben meg 

kell határozni az egyes munkafázisokat és teljesítésük határidejét. 

Erről a Somogy Megyei Kormányhivatalt a mellékletben szereplő határidőig, azaz 2016. 

október 24-ig értesíteni kell. 

 

Javaslom, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor építsük be a Helyi Építési Szabályzat 

módosítását, illetve annak költségeit azzal, hogy azt 2017. évben végre is hajtjuk. 

 

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 

69/2016. (IX.20.) számú képviselő-testületi határozati javaslat 

 

1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

Törvényességi Felügyeleti Osztályának 2016. július 7. napján kelt SOB/03/1328/2016. számú 

törvényességi javaslata alapján felülvizsgálta Somogysámson Község Önkormányzata helyi 

építési szabályzatáról szóló 7/2005. (IV.18.) önkormányzati rendeletét, és megállapította, 

hogy az előterjesztésben és mellékletében részletezett okok miatt a rendelet módosítása vált 

szükségessé. 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy jelenleg az Önkormányzat nem rendelkezik 

pénzügyi fedezettel a módosításhoz, főépítész alkalmazásához, ezért elrendeli, hogy a 

költségvetési fedezet rendelkezésre állásakor kerüljön megindításra a rendelet módosítása, 

kerüljön alkalmazásra főépítész, és a rendelet módosításának eljárása kerüljön lefolytatásra. 

3. A Képviselő-testület a jövő évi költségvetés tervezésekor beépíti a Helyi építési szabályzat 

módosításának költségeit azzal, hogy 2017. évben a rendelet módosítását a javaslatnak 

megfelelően végrehajtja. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Farkas János polgármester 

Értesül: Somogy Megyei Kormányhivatal 

 

 

11.2 Végh László somogysámsoni lakos kérelmének megtárgyalása  

 

Farkas János polgármester: Somogysámsonnak 30 km-es úthálózata van, sajnos szinte 

mind ráillik ez a levél. Erre az önkormányzatnak egyelőre nincs kerete. 
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Antal Győző képviselő: A kérelmezőnek nem ez a gondja, hanem az, hogy a saját területén 

tapostak egy utat. A Lacinak kötelessége szolgálati utat adni a háta mögött lévő területnek a 

bejárásához, oda tényleg nincs más út. Ezt a szolgalmi utat használja más is, és a Laci ezt 

nehezményezi. Az ő területét teszik tönkre. 

 

Farkas János polgármester: Akkor ez nagyon egyszerű, zárja le a területén levő utat 

sorompóval, és annak adjon kulcsot, akinek szolgalmi átjárása van. 

 

Antal Győző képviselő: Ettől függetlenül az úton el kellene tudni járni, nem csak ott, ahol 

kijárják, kiszántják. Ki kellene rendesen méretni. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Kérdésem lenne ehhez a témához. Az önkormányzatnak vannak 

bizonyos kötelezettségei a külterületi utakkal kapcsolatban, van-e ellenőrzési, felügyeleti, 

határozathozatali jogköre az úthasználatra? Amit én látok, a külterületen azt csinál mindenki, 

amit gondol és helyesnek tart, semmiféle kontroll, ellenőrzés nincs. Viszont a vége mindig az, 

hogy az Önkormányzatnak kellene pénzügyileg helytállni, miközben nem gyakorol semmiféle 

ellenőrzési jogot. Sajnos közterület-felügyelő már nem létezik, pedig nagyon jó lenne. 

 

Antal Győző képviselő: Doktor úr látott valamilyen hivatalos személyt is a polgármesteren, 

jegyzőn kívül? 

 

Dr. Dudás József képviselő: Nem, de próbálok megoldást keresni a problémára, valahol el 

kell kezdeni. Azért kérdezem, hogy van-e bármiféle lehetősége az Önkormányzatnak, azon 

túl, hogy a követeléseket kielégítse? Elismerem, az úthasználók igénye jogos, de mellé 

tesszük azt a másik tényt, hogy valamiért helytálljon az Önkormányzat, ami felett semmilyen 

kontrollt nem tud gyakorolni, az kidobott pénz. 

 

Antal Győző képviselő: Ez közút. Nem értem az ellenőrzést, pedig egy közútról van szó. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Megmondom: mi történik az Önkormányzat által helyreállított 

utakkal, vízelvezető árkokkal? Beszántják, beleszórnak szemetet, szélvihart kihasználva 

lombos korukban fákat kidöntenek. Ezt mindenki saját gazdasági érdekének megfelelően 

csinálja, de ha probléma van, akkor az Önkormányzat oldja meg. 

 

Antal Győző képviselő: Vagyunk egypáran, akik használjuk ezeket az utakat, de annyi 

különbség van, hogy én viszek bele valamit. De azt nem lehet úgy helyreállítani, hogy egyszer 

ide viszünk téglát, egyszer oda. Előbb ki kell jelölni rendesen az utakat, azután több mindent 

lehetne elkövetni ezügyben is. Sajnos egyik erre szánt bele, másik arra, nem látszanak 

rendesen az utak. Erről a Böki hegyi útról sokan írhatnának ilyet, mint a Laci. Gelencsér Laci 

kiárkolta rendesen, nem tudom, mit kapott érte, én vittem bele 6-7 kocsi téglát, nekem sem 

köszönték meg. Nem vártam, én is tönkretevő vagyok, viszek is bele anyagot. Nekem 

továbbra is az a gondom, nincs benn nyomvonal, nem látszik pontosan, hol az út. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Kérdésem még egyszer, tudunk –e ellenőrizni, van-e valamilyen 

elképzelés ennek a problémának a megoldására. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző:  Esetleg lehet kezdeményezni egy megbeszélést a 

földtulajdonosokkal, akik használják az utat, a rendbetétellel kapcsolatosan. 
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Farkas János polgármester: Következő testületi ülésre dolgozzunk kii javaslatokat ezzel 

kapcsolatban. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Szerintem is jó ötlet megkeresni az érintetteket a helyzet 

megoldásának érdekében. 

 

Antal Győző képviselő: Először akkor is ki kellene méretni az utakat. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Az érintett gazdák esetleg az ő területeik mellett húzódó útrész 

kimérését támogathatnák is. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Minden gazda azt tudja, hogy mekkora az ő területe, ki 

kellett méretni. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Akkor következő testületi ülésre behoznánk ezt a problémát 

önálló napirendként, és akiket érint gazdákat, behívunk. 

 

Antal Győző képviselő: Nem biztos, hogy jó ötlet összehívni őket. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Mindenképpen annak is utána kellene nézni, milyen lehetőségei 

vannak az önkormányzatnak az ellenőrzéssel kapcsolatban. Vagy a gazdák megegyeznek a 

földterületeikkel kapcsolatban, vagy ha nem tudnak, akkor valamiféle jogi szabályozással 

kellene ezt megoldani. A béke lenne a cél. 

 

Farkas János polgármester: Rendben, akkor következő testületi ülésen visszatérünk rá. 

 

 

11.3 Somogysámsoni védőnő bérének megtárgyalása  

 

Farkas János polgármester: Megszületett a Kormányrendelet, mely garantálja a védőnők 

béremelésének egységes értelmezését és kivitelezését. Az OEP a védőnők béremelésére szánt, 

2016. január 1-től járó pluszforrást 2016. július végén egy összegben utalta el a 

szolgáltatóknak. Ez a plusz forrás – havonta – a jövőre nézve, a továbbiakban is jár. A 

védőnők béremelése tehát két mozzanatú, az eddig egy összegben elutalt plusz forrást (= a 

visszamenőleges hatállyal folyósított nagy összegűt) a védőnőknek egy összegben kell 

kifizetni (a jogszabály szövege szerint "egyszeri kiegészítő díjazás"), legkésőbb a védőnő 

szeptember hónapra járó díjazásának kifizetésével egyidejűleg. Erről szól a (2) bekezdés. A 

további "plusz forrás (= béremelés) 2016. szeptember és július hónapra járó finanszírozási 

díjak különbözete" pedig folyamatosan jár majd a védőnőknek, legelőször a 2016 szeptemberi 

díjazással egyidejűleg. Erről pedig az (1) bekezdés rendelkezik. A jogalkotó célja tehát, hogy 

a szolgáltató a teljes plusz forrást a védőnők béremelésére fordítsa, tehát nem csak a jövőre 

nézve, hanem az egy összegben elutalt, 2016. januártól járó pénzt is.  

Dr. Dudás József képviselő: Ez bruttó vagy nettó, ez a 30 e Ft-os összeg? 

Farkas János polgármester: Ez bruttó, visszamenőleg egy összegben megkapja, illetve 

szeptembertől meg havi bontásban. 

 

Antal Győző képviselő: Elfogadom, támogatom. 
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Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Mindenki támogatja. 

 

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 

70/2016. (IX.20.) számú képviselő-testületi határozati javaslat 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vesz és támogatja 

a somogysámsoni védőnő béremelését a 258/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet szerint. Az 

egyszeri kiegészítő díjazás"-t legkésőbb a védőnő szeptember hónapra járó díjazásának 

kifizetésével egyidejűleg kell elutalni. A további "plusz forrás (= béremelés) 2016. 

szeptember és július hónapra járó finanszírozási díjak különbözete" folyamatosan utalásra 

kerül a védőnőnek, legelőször a 2016 szeptemberi díjazással egyidejűleg. Az intézkedés 

megtételével, kifizetéssel megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

11.4 Települési támogatásokról tájékoztató, egyéb beszámoló 

               

Farkas János polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy települési segély 

kérelem – lakásfenntartási támogatásra - 15 érkezett az előző testületi ülés óta, illetve 2 

szociális étkezés kérelem. Más települési segély kérelem nem érkezett. 

Levették a könyvtárat a nyilvános könyvtárak jegyzékéről. Keresni kell majd januártól egy 

könyvtárost, mivel a jelenlegi könyvtárosunk babát vár. Év vége felé majd hirdessük meg a 

könyvtárosi állást, már többen érdeklődtek a faluból is. 

 

Startmunkaprogrammal kapcsolatos tájékoztatás: a bolt előtti szakaszon nekiálltunk a járda 

kijavításának, akkor tapasztaltuk, hogy meg kell javítani a hidat is. Nagyon rossz állapotban 

volt, megcsináltuk azt is. Ez az önkormányzatnak 20 e Ft-jába került, a többi a program része. 

 

Antal Győző képviselő: Lenne egy hozzászólásom. Ott több kisebb-nagyobb baleset történt 

már, nem lehetne –e ott megszélesíteni az úttestet, lefedni az árkot. Még traffipax kitétele is 

indokolt lenne. 

 

Farkas János polgármester: Ehhez Kpm hozzájárulás kell, ráadásul több költség, amibe a 

bolttulajdonosnak be kellene szállnia. Nem tudom, mennyi idő alatt jön meg az engedély. 

Korlát is lesz, ezáltal is biztonságosabb lesz. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Többen jelezték azt a problémát, hogy a meglévő átfolyók el 

vannak tömődve, nincs aki kitisztítsa. 

 

Farkas János polgármester: A lakosság feladata az előtte levő árok, áteresz kitisztítása. 
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Dr. Dudás József képviselő: El kellene érnünk, hogy ez meg is történjen, hogy az emberek 

ezt tudják. 

 

Farkas János polgármester: Azért mondom a képviselő-társaimnak, hogy az emberekkel ezt 

tudatni kell. Ettől függetlenül az idős, beteg emberek előtt megcsináltuk, illetve a nem lakott 

ingatlanoknál. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Némi ellentmondás felmerül bennem: ha a startmunkaprogram 

ezt finanszírozza, akkor ez miért nem fér bele minden árok, áteresz kitisztítása? 

 

Farkas János polgármester: Szerintem ez a lakosság dolga, és ezt tudniuk kell. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Akkor erről a megfelelő tájékoztatást a lakosságnak meg kell 

adni. A lakosság látja, hogy egy hónapon keresztül 20 közmunkás készít egy árkot. 

 

Farkas János polgármester: Akkor a kutyachippeléssel kapcsolatos szórólapon ezt a 

tájékoztatást is megadjuk. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Jelzem, hogy van egy ilyen vélemény, és ezt rendbe kell tenni. 

Vagy azt mondjuk, hogy most megvolt a gépi tisztítás, és mindenki tegye rendbe maga előtt x 

napon belül vagy pedig felvállalja a közmunkaprogram, hogy végigmennek a közmunkások 

és kitakarítják az árkot. Ezt a kettő lehetőséget látom én. 

 

Farkas János polgármester: Jó, próbálkozunk a szóróanyaggal, abba belefoglaljuk, hogy aki 

idős vagy valami miatt nem tudja megcsinálni, közmunkásokkal segítünk. 

 

Dr. Dudás József képviselő: A Kormányhivatal több problémát jelzett a testületnek, amire 

már én is felhívtam képviselő-társaim figyelmét. Zaj, szennyezések, légszennyezések, 

állattartás helyi gyakorlatának közegészségügyi veszélyt jelentő léte. Kontrollálatlan 

fakivágások is kapcsolódnak a település környezetvédelmi állapotához és környezetvédelmi 

tevékenységéhez. Javaslatom az lenne, felmérni, végiggondolni a jelenlegi helyzetet, 

áttekinteni a jelenlegi zaj, légszennyezés, fakivágásra vonatkozó szabályozást, rendeleteinket. 

Amennyiben úgy véli a testület, hogy érdemes újragondolni a szabályozást és egy kicsit jobb 

mederbe terelni a nem kívánt gyakorlatot, akkor javaslom, hogy a testület egy záros határidőn 

belül új rendeletalkotási tevékenységet folytasson le. Sajnálattal látom, hogy nem csak 

lakossági probléma, hanem a hivatalok gyakorlata az, hogy a közmunkások mindenhol tüzelik 

azt, amit letermelnek. Érdemes lenne ezt kicsit átgondolni, szigorítani. Ez lenne az egyik 

hozzászólásom. A másik az egy kérés lenne: A háziorvosi praxisnak folyamatos problémája, 

hogy hiányzik egy kis babaöltöztető szekrény a váróban. Szerintem nem nagy költség: max. 

15-20 e Ft-s költség. A kismamáknak ez nagy segítség lenne, meg hét lelassítják a rendelést 

ezek az öltöztetések. 

 

Farkas János polgármester: Rendben van, részemről nincs akadálya, támogatom. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

határozatot hozta 
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

71/2016. (IX.20.) számú képviselő-testületi határozati javaslat 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a háziorvosi 

rendelő várójába egy babaöltöztető szekrény megvásárlását. A szükséges intézkedések 

megtételével megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

  Határidő: értelem szerint 

 

 

Dr. Dudás József képviselő: Köszönöm. A másik: itt volt a csülökfesztiválon Csikós Nagy 

Márton szobrászművész. Ő faragott egy nőalak szobrot a művelődési ház elé, megígértük 

neki, hogy megnézzük, milyen állapotban van, javítható-e. Kérdésem, hogy hogyan áll ez az 

ügy? 

 

Farkas János polgármester: Még a volt polgármester idején leszedték a szobrot, a Plébánia 

elhagyatott garázsában találtuk meg, áthoztuk az önkormányzatra. Mindenképpen fel akartam 

újítani. A szobrász úr mondta, hogy szívesen áll a rendelkezésünkre. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ki kell használni ezt a lehetőséget, tárgyalni a szobrászművész 

úrral, és amint az idő engedi, helyre kellene állítani.  

 

Farkas János polgármester: Felajánlottam a szobrászművész úrnak, de akkor nem tekintette 

meg. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ha megkapom a telefonszámot, szívesen koordinálok az 

önkormányzat és a művész úr között. Ez egy értéke a településnek, szerintem ezt ingyen, 

szívességből felajánlotta, a mi érdekünk, hogy keressük a kapcsolatot a szobrászművésszel. 

Mindenképpen kérem a tájékoztatást a Polgármester úrtól ezzel kapcsolatosan. 

 

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 

72/2016. (IX.20.) számú képviselő-testületi határozati javaslat 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert 

Csikós Nagy Márton szobrászművész megkeresésével, a nőalak faszobor felújításával 

kapcsolatos megbeszéléssel. Következő testületi ülésen tájékoztatást kér a megbeszélésről. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

  Határidő: értelem szerint 

 

Farkas János polgármester: A csülökfőző versenyen egy kellemetlen dolog ért: 

megállapított a testület egy 300 e Ft-os keretet, a Laci 318 e Ft-ot el is költött belőle, ami még 

belefér. Megkért, hogy szerezzen be az innivalót, mert vissza is tudom vinni, ha megmarad. 

Ezt a Laci nem számolta bele a keretbe, ez a keret 70 e Ft volt. Kifizettem, de így 70 e Ft-tal 
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megnőtt a keret. Következő testületi ülésre meghívom, hogy közölje azt, hogy ez az 

elszámolás hogyan történt. Nem szeretnék erről többet beszélni, mert nincs itt a Laci, hogy 

megvédje magát. Következő testületi ülésre meghívom, hogy beszámoljon ezekről. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Amikor a támogatás kérése történt, akkor jeleztem, hogy már az 

év elején kellett volna kérni a támogatást, de ez sajnos megint nem így történt. Aztán egy 

elszámolás keretében be kellene számolnia a kiadásokról, és ezt utólag megint ellenőrzi a 

testület. Amennyiben ez nem felel meg, az előzetes megállapodások szerint ezt az 

önkormányzat vissza is követelheti. Nekünk is van ebben felelősségünk. Jövőre nézve azon is 

el kell gondolkodni, hogy ki rendezi, szervezi ezt a fesztivált, közösen, a civil szervezet vagy 

az önkormányzat. 

 

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 


