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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
február 17-én 16.00 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Önkormányzat (Somogysámson, Fő u. 98.)

Jelen vannak:

Farkas János polgármester
Dr. Dudás József, Királyné Őri Mária, Gelencsér Lászlóné, Meretei
Imre képviselő-testületi tagok

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Skoda Lilla jegyző
Farkas János polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra,
a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 5 fő jelen van, így a zárt ülést
megnyitotta. A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e
további kérdés, észrevétel.
Dr. Dudás József polgármester jelezte, hogy két kérelmet szeretne benyújtani a képviselőtestülethez. Egyik a tisztasági meszelésre vonatkozik, másik egy új tűzhely beszerzésére.
Farkas János polgármester: az egyebekben megtárgyalásra kerülnek a kérelmek. További
kérés hiányában szavazást rendelt el.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
az alábbi napirendet.

1. A polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
3. A szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
4. Somogysámsoni Iskoláért Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
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5. Étkezési térítési díjak módosítása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
7. Együttműködési megállapodás megtárgyalása a Marcali Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal
Előterjesztő: Farkas János polgármester
8. Egyedi kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
9. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester

1. A polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: elmondta, hogy az előterjesztést megkapták a képviselők.
Annyiban kiegészítette, hogy azért szeretne főállású polgármester lenni, mivel egyrészt 50
évesen nem mindegy, hogy mennyi a bére, másrészt a munkafolyamatok egész embert
kívánnak. A közmunkaprogramok mellett a saját munkájára nem marad ideje, amivel esetleg
a bérét ki tudná egészíteni. Tisztában van azzal, hogy milyen erkölcsi aggályok merülhetnek
fel, de úgy gondolja, hogy a falu lakossága megérti a döntést. Szeretné, ha a képviselők
elmondanák ezzel kapcsolatban a véleményüket.
Gelencsér Lászlóné képviselő: véleménye szerint nagyon sok az ügyfél a hivatalban, akik
gyakran a polgármestert keresik, ezért célszerű, ha mindig elérhető.
Királyné Őri Mária képviselő: tiszteletdíjas polgármesternek választotta meg a falu nem
olyan régen. Nem tudja, hogy azok, akik megválasztották, azoknál mennyire számított az,
hogy ő tiszteletdíjas polgármesternek indult. Főleg, hogy az ellenfele főállású polgármester
jelölt volt. A jogszabály szerint van rá lehetőség, hogy egy alkalommal megváltoztassák a
polgármester jogviszonyát. Kérdés szerinte, hogy a falu mit fog ehhez szólni. A
képviselőknek vállalniuk kell a szavazatukért, a testületi döntésért a felelősséget. Főállású
polgármesterként bizonyítani kell a közmunkásokkal kapcsolatban is. Másrészt az is érdekes,
hogy a közfoglalkoztatott bérétől pár ezer forint választja
Dr. Dudás József képviselő: erkölcsi aggályok merülnek fel egyrészt szerinte. Emberileg
teljesen érthető, de sajnos nem olyan világot élünk, hogy érzelmi alapon lehetne ilyen
kérdésekről dönteni. Objektív állásfoglalás szükséges a testület részéről. Korábban nem tudott
róla, hogy a polgármesternek ilyen szándéka van. Másrészt a tényszerű kérdések merülnek fel.
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Mennyibe kerül az önkormányzatnak egy év távlatában. Fontos, hogy ez a döntés ebben a
ciklusban vissza nem változtatható. Tehát öt év távlatában kell gondolkodni.
Továbbá azon véleményének adott hangot, hogy ha a feladat sok egy embernek, erre az esetre
vetette fel már korábban a tanácsnoki funkciót. Társadalmi munkában olcsóbb lett volna ezt
az egészet kivitelezni. Segítő szándék vezette volna akkor is. A feladatokat kellett volna
elosztani a képviselők között, és akkor a polgármesterre nem hárul annyi minden. A
közmunkaprogram egy szűk szelete a polgármesteri teendőknek, nem volna szabad, hogy
lekösse a polgármester teljes kapacitását. Mennyire szokásos a hivatalhoz
tartozó
önkormányzatoknál hogy főállású polgármesterek vannak. Mi indokolja, hogy főállású
legyen, ha az intézményeket elvitte a KLIK, mindent központosítanak.
Dr. Skoda Lilla jegyző: elmondta, hogy a főállású polgármester illetménye, és a
költségtérítése pont a duplája a társadalmi megbízatásúénak. A főállású polgármestert 299 eFt
illetmény illeti meg havonta, ebben az évben ez 9 hónappal számolva 3.989 eFt valamint a
költségtérítés 596 eFt. A hivatalhoz tartozó településeken társadalmi megbízatású
polgármesterek vannak, de a környéken több főállású polgármester is van.
Farkas János polgármester: A jegyzőt, a pénzügyest nem találja meg a szomszédban. Az
ügyek intézése egyik pillanatról történik a másikra, gyorsan, minél hamarabb kell reagálni.
további kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el, javasolta a határozati javaslat
elfogadását. Jelezte, hogy tartózkodik a szavazásnál.
A rendelethozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet
Somogysámson Község Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2015. (II.17.) számú képviselő-testületi határozat
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester foglalkoztatási
jogviszonyának megtárgyalása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas János polgármester
jogviszonyát társadalmi megbízatásúról főállásra változtatja 2015. március 1. napjától.
2. A polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló

törvényben meghatározott illetményének 40 %-a, vagyis 299.150 Ft/hó, költségtérítése
44.872 Ft/hó
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Határidő: 2015 február 28.
Felelős: Farkas János polgármester
Dr. Skoda Lilla jegyző

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: az előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondta, hogy
tételszerűen nem akar végig menni rajta. A kiadások kapcsán elmondta, hogy ez egy tervezet.
Mindent megbeszél a testülettel.
Dr. Skoda Lilla jegyző: felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés szöveges részében
város és községgazdálkodáson szerepel egy elírás, 10.537 eFt pontosan, illetve az áfa 2 337
eFt helyesen. Az önkormányzat pénzmaradvánnyal rendelkezik. A költségvetés elkészítésekor
kiadási oldalon ingatlan vásárlás, felújításra terveztünk többet. Az önkormányzatok
támogatása annyiban változott, hogy a településüzemeltetésre kapott normatíva mellett célzott
támogatások vannak. Szociális támogatásra több, mint 10 millió forintot kaptunk, amit csak
erre lehet felhasználni. Az iparűzési adó egy főre eső arányában határozta meg a költségvetési
törvény a támogatás mértékét, amit a szociális ellátásokhoz biztosít. Csak erre lehet
felhasználni, illetve ha nem költjük el, akkor vissza kell fizetni. A faluház beletartozik az
ÁMK-ba, de mivel ahhoz a többi önkormányzat nem járul hozzá, így azt az önkormányzat
költségvetésével együtt külön is megtárgyaljuk. A helyi adó bevételeket mindig egy kicsit alul
szoktuk tervezni, az adóbevétel tényénél.
Dr. Dudás József képviselő: egy elírásra hívta fel a figyelmet az előterjesztés szöveges
részében. Háziorvosi szolgálatot írt a hivatal véletlenül falugondnoki szolgálat helyett.
Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.
A rendelethozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
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3. A szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Dr. Skoda Lilla jegyző: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.
évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március
1-jén lépnek hatályba. A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával
összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások
biztosítása területén átalakul:
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal
hatáskörébe kerül.
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási
hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel
megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások
nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési, illetve
rendkívüli települési támogatás keretében.
A 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális
segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani.
A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a
fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása
alapján.
A lakásfenntartási támogatás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, a következő
kivételekkel:
A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően
lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a
lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra
lehet megállapítani.
A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás
tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak
megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
Az önkormányzatok 2015. március 1-től a települési támogatás keretében biztosíthatnak
támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
A méltányossági közgyógyellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, azzal,
hogy a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás
tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy
annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az
önkormányzatok a rendkívüli települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a
gyógyszerkiadások viseléséhez.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
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Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a
képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a
létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
A településnek a rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.
Ismerteti a rendelet-tervezetet.
Farkas János polgármester: javasolta, hogy a rendelet-tervezetet beszéljék végig az egyes
ellátási formákat.
Dr. Skoda Lilla jegyző: kérte a képviselőket, hogy vegyék figyelembe a rendelkezésre álló
szociális keretet, esetleg év közben is módosítani kell, hogy nehogy túlfizetés legyen, de az se
forduljon elő, hogy vissza kelljen fizetni a támogatást. Az önkormányzat arra ad támogatást,
amire akar a szociális törvény céljával összhangban. Vannak a rendelet-tervezet szerint eseti
és rendszeres szociális ellátások. Eseti segély a rendkívüli települési támogatás , az elemi
kárhoz települési támogatás, települési temetési támogatás. Rendszeres támogatás pedig a
lakásfenntartási támogatáshoz jár.
Farkas János polgármester a rendkívüli települési támogatást lehetne adni étkezés
biztosításával is.
Dr. Dudás József képviselő: összegezte, hogy a rendkívüli települési támogatás létfenntartást
veszélyeztető élethelyzet esetén, tehát nem krónikus, hanem rendkívüli élethelyzetre
vonatkozik.
Királyné Őri Mária képviselő: jelenleg ilyen helyzet van a faluban, a Zrínyi utcában
Petőnénél. A hétvégén tűzeset történt ott. Az a hölgy, aki vele élt, az Egriné március 5-ig
maradhat ott, mivel állítólag Ő a hibás a tűzokozásban. Kérdezte a hivatalban, hogy nincs-e
valami lehetőség, hogy lakást lehetne neki biztosítani. Petőné nem kért segítséget a
hivatalban, csak az egész faluban azt híreszteli, hogy az önkormányzat nem segít neki. Nem is
tudta először, hogy most akkor kinek kellene segíteni. Úgy gondolja, hogy az Egriné lenne,
aki segítségre szorul, hiszen földönfutóvá vált.
Dr. Dudás József képviselő: mutassa be a lakásbiztosítását, hiszen elsőként a tulajdonos
köteles gondoskodni a házáról.
Dr. Skoda Lilla jegyző: véleménye szerint a katasztrófavédőknek, illetve az építés
hatóságnak kellene jelezni, hogy az épület nem életveszélyes állapotú-e. De a tulajdonos
kötelezettsége az ingatlan állapotának megóvása, felújítása. Az már inkább erkölcsi, ha az
önkormányzat segíteni akar nekik, nem jogszabály szerinti kötelezettség.
A települési támogatás elemi kár elhárításához a rendelet-tervezetben ilyen esetekben
nyújthatna a támogatást.
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Dr. Dudás József képviselő: szerinte akkor is el kellene utasítani a kérelmet, ha valakinek
lakásbiztosítása van és az fedezetet jelent.
Dr. Skoda Lilla jegyző: a 12.§ (7) bekezdését kiegészíthetik azzal, hogy aki
lakásbiztosítással rendelkezik és a biztosító a kárt részben vagy egészben megtéríti.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Skoda Lilla jegyző: a települési temetési támogatással kapcsolatban elmondta, hogy
kérdés egyrészt, hogy jövedelemhez legyen-e kötve, illetve az, hogy a visszafizetés alól
legyen- e mentesség.
Farkas János polgármester: véleménye szerint ne legyen jövedelemhez kötve.
Királyné Őri Mária képviselő: egyetért a javaslattal, ne legyen jövedelemhez kötve, és
szerinte csak egyedi elbírálás esetén lehessen mentesíteni a képviselő-testület által, de
egyebekben vissza kelljen fizetni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Skoda Lilla jegyző: települési lakásfenntartási támogatással kapcsolatos feltételeket
ismerteti. Elmondta, hogy jelenleg nem kell a közszolgáltatóhoz fizetni a segélyt. Számlára,
vagy házipénztárból kifizetéssel lesz teljesíteni. Amennyiben az önkormányzat kiterheli a
lakosságra a szemétdíjat, akkor lehet azon gondolkozni, hogy ahhoz fizet támogatást az
önkormányzat. Senki nem maradhat ki a támogatásból, ahol kifut, akkor a következő hónaptól
az új támogatást kaphatja, elvileg folyamatosan. A lakásfenntartási támogatáshoz részletesen
leszabályozásra került, hogy a lakókörnyezetét rendben kell tartani. Méltányossági ápolási
díjat illetve közgyógyellátást kérdezte meg a képviselőktől, hogy legyen-e szabályozva a
rendeletben.
Dr. Dudás József képviselő: véleménye szerint figyelembe kell venni azt, hogy a fogalmak,
mint tartósan beteg kategória nem standard fogalmak. Jogszabályonként eltérő kategóriát
foglal magában. Nehéz lenne helyi szinten meghatározni, hogy mit, milyen igazolást
fogadunk el. Ezért nem javasolja ő sem.
Királyné Őri Mária Képviselő: megkérdezte, hogy érintenek-e valakiket ezek az ellátások a
településen.
Dr. Skoda Lilla jegyző: jelenleg nincs folyamatban egyik ellátás sem.
Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel
rendelettervezet fenti módosításokkal történő elfogadását.

hiányában

javasolta

a

A rendelethozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
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Somogysámson Község Önkormányzat képviselő-testületének
4./2015. (II.23.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
4. Somogysámsoni Iskoláért Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2014. novemberében
jóváhagyták a Somogysámsoni Iskola Alapítvány alapító okiratát. Elmondta, hogy az
megküldésre került a Kaposvári Törvényszék részére, akik hiánypótlást kértek az alapító
okirattal kapcsolatban. A hivatal elkészítette a módosítást, és azt terjeszti most elfogadásra a
tisztelt képviselő-testület elé. A törvényszék külön kér határozatot az alapító okirat
módosításnak elhatározásáról is, ezért kérte hogy azt a testület külön hagyja jóvá. Az
előterjesztést megkapták, a módosítással kapcsolatban megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Annak hiányában szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2015. (II.17.) számú képviselő-testületi határozat
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Somogysámsoni Iskoláért Alapítvány
alapító okiratának megtárgyalása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kaposvári Törvényszék Pk.
21.324/1994/16/I. számú végzése alapján az alapító okirat módosítást kezdeményezi.
2.Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt, az alapítók által aláírt alapító okiratot terjessze a képviselőtestület ülésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas János polgármester
Dr. Skoda Lilla jegyző

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2015. (II.17.) számú képviselő-testületi határozat
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Somogysámsoni Iskoláért Alapítvány
alapító okiratának megtárgyalása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
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1.Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot jóváhagyja.
2.Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt, az alapítók által aláírt alapító okirat Kaposvári
Törvényszékhez történő benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Farkas János polgármester
Dr. Skoda Lilla jegyző

5. Étkezési térítési díjak módosítása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: az étkezési térítési díjak módosítását elfogadta a testület már a
február másodikai testületi ülésen, ezt kell rendeletben jóváhagyni.
A rendelethozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelemről szóló 14/2003. (XII.15.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel hiányában
szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
11./2015.(II.17.) számú képviselő-testületi határozata
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Somogysámson Község Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
1) Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Társulási Megállapodás
módosítását, az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Farkas János polgármester
2015. február 28.

7. Együttműködési megállapodás megtárgyalása a Marcali Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: a korábbi években nem fogadta el ezt a testület. 60 Ft/ főt
kérnek. Ha tényleg katasztrófavédelmi helyzet van, akkor talán jobban odafigyelnek.
Dr. Skoda Lilla jegyző: kötelező feladatot látnak el. A támogatástól függetlenül el kell
látniuk.
Dr. Dudás József képviselő: állami feladata a katasztrófavédelmi feladatok ellátása állami
feladat. Nem támogatja, hogy plusz támogatást adjunk nekik. Megkérdezte, hogy a
költségvetés elbírja-e. A költségvetés folyamatosan von el forrásokat az önkormányzatoktól,
akkor miért mi támogatjuk a költségvetési szerveket.
Farkas János polgármester: a költségvetés elbírja. Nagyon jó az együttműködés.
Az idei évben t támogassuk, jövőre meg majd meglátjuk. Javasolja a támogatás
megállapítását, további észrevétel hiányában szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
12/2015.(II.12.) számú képviselő-testületi határozata
Somogysámson Község Képviselőtestülete az Együttműködési megállapodás
megtárgyalása a Marcali Katasztrófavédelmi Igazgatósággal szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Együttműködési megállapodást
a Marcali Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az előterjesztéshez mellékelt formában
elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a 60 Ft /lakos
támogatási összeg Marcali Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő kifizetésre.
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Felelős:
Határidő:

Farkas János polgármester
2015. február 28.

8. Egyedi kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
1.1.Siketek és nagyothallók támogatási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: elmondta, hogy idén is megkapták a siketek támogatási
kérelmét, a korábbi években nem tudták támogatni őket.
Dr. Dudás József képviselő: szerinte ne támogassuk, nagyon bizalmatlan az ilyen
kérelmekkel kapcsolatban. Nagyon sokról derül ki, hogy nem is jut el a célzottakhoz.
Farkas János polgármester: nem javasolja támogatni. Szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogysámon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2015 (II.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és nagyothallók
támogatási kérelmének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és nagyothallók
támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem tud anyagi támogatást
biztosítani..
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
1.2.Incze László gyógyszerész kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: a kérelmet megkapták a képviselők. Már több alkalommal
került szóba testületi ülésen, hogy az elmúlt 30 évben nem volt ráköltve, nagyon le van
robbanva az épület. Nem lehet azt mondani, hogy most újítsuk fel egybe, mert nagyon nagy
költség lenne.
Dr. Dudás József képviselő: megkérdezte, hogy miért önkormányzati költségre akarja az
önkormányzat megcsináltatni. A korábbi években is több pályázat volt, amire lehetett volna
11

pályázni. Nagyon sok megfelelő pályázat van, kevés önrésszel. Saját kiadásból ezt nem
szabad megcsinálni.
Farkas János polgármester: kémény le fog dőlni, három évvel ezelőtt javították, de nagyon
rossz állapotban van. Tűzoltást kellene csinálni, kéményeket kijavítani, tetőt kijavítani, kb.
ötszázezer forint összegben. Nem akar több millió forintot beleölni az épület felújításába.
A tetőcsere belekerülne négy és fél millió forintba.
Királyné Őri Mária képviselő: milyen irányba szeretnének tovább menni.
Dr. Skoda Lilla jegyző: minden év márciusában szokták kiírni a Belügyminisztériumi
pályázatokat önkormányzati intézményekre, azt meg kellene várni. Pályázati úton kellene
elsősorban megoldani a felújítást.
Farkas János polgármester: javasolta, hogy tájékoztassuk a Gyógyszerész Urat, hogy az
önkormányzat támogatni kívánja az épület felújítást, de elsősorban pályázat igénybe
vételével. A megfelelő pályázat kiírásáig kérjük a türelmét,
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozati javaslatot.
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
14/2015 (II.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Incze László
gyógyszerész kérelmének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozza:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Incze László gyógyszerész
kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy az ingatlan felújítását pályázati úton tudja
megoldani. A megfelelő pályázat kiírásáig türelemét kérik.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint

1.3.Kérelem iskolaudvar bekerítésére
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Az igazgatónő azzal a kérelemmel kereste meg az
önkormányzatot, hogy segítsünk az iskolaudvart bekeríteni, mert nem tudnak figyelni a
gyerekekre, illetve a játszótéri eszközök, sporteszközök sincsenek biztonságban. Már több
alkalommal volt kérelem erre, de eddig még nem történt az ügyben semmi.
Királyné Őri Mária képviselő: ott dolgozott, tudja, hogy a probléma már régóta fennáll.
Farkas János polgármester: elmondta, hogy hogyan lehetne bekeríteni a területet.
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Véleménye szerint, ha nem kerítik be, akkor be kellene kamerázni.
Dr. Dudás József képviselő: azért lenne a bekerítés ellen egyrészt mert a faluház esztétikai
értékét rontaná, másrészt pedig azért, mert akkor a gyerekek nem tudnának bemenni iskola
időn kívül a sport pályára.
Farkas János polgármester: valahogy meg kellene oldani, mert nagyon régóta ez a helyzet
Dr. Dudás József képviselő: javasolta, hogy az önkormányzat mérje fel a lehetőségeket, és
az iskola igazgatójával közösen menjenek egy területbejárásra, ahol konkrétan egyeztetni
tudnak.
Farkas János polgármester: szavazásra tette fel Dr. Dudás József képviselő javaslatát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy az iskola igazgatójával közösen
menjenek ki egy területbejárásra, ahol konkrétan egyeztetni tudnak. A képviselő-testület kérte
a polgármestert, hogy egyeztessenek időpontot a területbejárásra az iskola igazgatójával.
1.4.Dr. Dudás József háziorvos kérelme 1.
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: megkérte a háziorvost, hogy ismertesse a kérelmet.
Dr. Dudás József háziorvos, képviselő: elmondta, hogy a szolgálati lakásban teljesen tönkre
ment a tűzhely, és már több alkalommal jelezte a polgármesternek, hogy ki kellene cserélni.
Egyszer már novemberben javították, de sajnos azóta sem lett jó. Egy közel harminc éves
tűzhelyről beszél, kéri, hogy cseréljék ki.
Királyné Őri Mária képviselő: a szolgálati lakáshoz tartozik a tűzhely, ha ennyire rossz,
akkor ki kell cserélni.
Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozati javaslatot.
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2015 (II.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Dudás József
háziorvos kérelmének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. Dudás
József háziorvos Somogysámson, Fő u. 137. szám alatti szolgálati lakásban a tűzhely
cseréjéről az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére gondoskodik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint

1.5.Dr. Dudás József háziorvos kérelme 2.
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: megkérte a háziorvost, hogy ismertesse a kérelmet.
Dr. Dudás József háziorvos, képviselő: elmondta, hogy a háziorvosi rendelő tisztasági
meszelése több éve nem történt meg. Az ÁNTSZ jelezte, hogy ellenőrzést fognak tartani,
kérte, hogy az önkormányzat gondoskodjon a meszelésről.
Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozati javaslatot.
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2015 (II.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Dudás József
háziorvos kérelmének megtárgyalása 2. c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
háziorvosi szolgálat egészségügyi meszeléséről (Somogysámson, Fő u. 135) az önkormányzat
2015. évi költségvetése terhére gondoskodik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint

9. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: a szociális rendelet tárgyalásakor többször szóba került, hoyg a
Pethő Sándornét ért tűzesettel kapcsolatban az önkormányzatnak kellene valamilyen
segítséget nyújtania.
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Javasolta, hogy az önkormányzat a tetőhöz szükséges fóliát vásárolja meg. Észrevétel, kérdés
hiányában szavazást rendelt el.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozati javaslatot.
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
17/2015 (II.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóliavásárlás Pető
Sándorné Zrínyi u. 3. szám alatti lakos részére c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozza:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Pető
Sándorné Somogysámson, Zrínyi u. 3. szám alatti lakos részére a ház részbeni leégése miatt a
tetőfedéshez szükséges fóliát megvásárolja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint

Farkas János polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában zárt ülést rendelt el.
További napirend, kérdés, észrevétel hiányában az ülést bezárta.

Farkas János
polgármester

Dr. Skoda Lilla
jegyző
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