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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. május 

26-án 12.30 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Farkas János polgármester  

Gelencsér Lászlóné alpolgármester, Dr. Dudás József, Meretei Imre 

képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett jegyző  

 

Meghívottak: Fülöpné Gergye Eszter pénzügyi előadó 

 Magyar Mária pénzügyi előadó 

 

Farkas János polgármester Tisztelettel köszöntöm Somogysámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, a pénzügyes kolléganőket. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő 

jelen van. Az ülést megnyitom. 

 

Farkas János polgármester: 

Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 

annak sorrendjének elfogadását. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.  

 

A képviselő-testület a nyílt testületi ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

 

NAPIREND 

 

 

      1. Az önkormányzat 6/2014. (II.5.) sz. 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

            Meghívottak:Fülöpné Gergye Eszter pénzügyi ügyintéző 

                            Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 
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 2. Somogysámson Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

                      Fülöpné Gergye Eszter pénzügyi ügyintéző 

                      Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

3. Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 Fülöpné Gergye Eszter pénzügyi ügyintéző 

 Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

                  Meghívott:    Nagy Lászlóné intézményvezető 

 

4.  Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett Jegyző 

 Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

 

      5. Marcali Többcélú Társulás 2014. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének megtárgyalása    

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

6. Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata 2014. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ munkatársa 

 

7. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

8. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

     9. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

 

      1. Az önkormányzat 6/2014. (II.5.) sz. 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

            Meghívottak:Fülöpné Gergye Eszter pénzügyi ügyintéző 

                            Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Farkas János polgármester: A 2014-es év zárszámadása előtt szükséges még módosítani a 

2014. évi költségvetési rendeletet, mivel az eredeti, tervezett előirányzatokat módosítani 

szükséges többek között a pályázatok miatt. 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a költségvetést módosító rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg 

döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás 

 

 A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

  

Somogysámson Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 7/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

2. Somogysámson Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

                      Fülöpné Gergye Eszter pénzügyi ügyintéző 

                      Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Farkas János polgármester: A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő 

meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester 

terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 

harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig 

hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.  

Somogysámson Község Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 

zárszámadás elkészült, melyet előterjesztésként kiküldtünk a képviselőknek.  

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

8/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete 

 az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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3. Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 Fülöpné Gergye Eszter pénzügyi ügyintéző 

 Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

                  Meghívott:    Nagy Lászlóné intézményvezető 

 

 

Farkas János polgármester: Az önkormányzat intézményeinek a beszámolóját is a 2014-es 

évről el kell fogadnunk a törvény szerint. Az előterjesztés kiküldésre került. Javaslom 

elfogadásra. 

 

Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

30/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bernáth Aurél Általános 

Művelődési Központ 2014. évi beszámolójának megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bernáth Aurél Általános 

Művelődési Központ 2014. évi beszámolóját elfogadja. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a döntésről az intézményt tájékoztassa. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4.  Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett Jegyző 

 Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 
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Dr. Babina Bernadett jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-

testületnek a hivatal tevékenységéről.  

Ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolómat. 

 

Tisztelettel kérem előterjesztésem és a 2014. évi beszámoló tudomásul vételét. 

 

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

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

31/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának megtárgyalása c. napirendet 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján tudomásul 

veszi a jegyző beszámolóját a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

tevékenységéről. 

 

Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közös hivatal dolgozóinak végzett munkájukért. 

 

 

Felelős:  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

      5. Marcali Többcélú Társulás 2014. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének megtárgyalása    

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést. Ha kérdés, észrevétel van, tegyék 

fel a jegyzőnek. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A zárszámadással együtt a belső ellenőrzéssel kapcsolatos 

2014. évi beszámolót is el kell fogadni. Megkapták a tavalyi év ellenőrzési eredményeit. A 

hiányosságok azóta orvosolva lettek. 



6 

 

 

Farkas János polgármester: Kérdés, észrevétel hiányában 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: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

32/2014 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

 

 

6. Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata 2014. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ munkatársa 

 

Farkas János polgármester: Megküldte a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a 2014. évi beszámolóját. Kiküldtük 

előterjesztésként a képviselőknek.  

 

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

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

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

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

33/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
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Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolóját a 

2014. évi tevékenységéről. 

 

Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata dolgozóinak végzett munkájukért. 

 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

7. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Szeretnénk benyújtani ezt a pályázatot a konyha felújítására: 50 

% költhető eszközökre, a többi felújításra. Szeretnénk kicserélni a nyílászárókat, mivel 

nagyon rossz állapotban vannak, emellett például szeretnénk dagasztógépet, 

melegítőedényeket, elektromos légkeveréses sütőt, az étkezőbe asztalokat, székeket vásárolni. 

A födémszerkezetet le kell szigetelni, új szennyvízgyűjtőre van szükség. 5 % az önerő, 95 % a 

támogatás. A pályázat megírásával megbíznánk a pályázatírónkat. 

 

Dr. Dudás József képviselő: A szennyvízgyűjtővel kapcsolatban: napirenden kell tartani a 

szennyvízberuházás kérdését. Folyamatos lobbitevékenységet kell végezni. Felkérem erre a 

polgármester urat, és erről a tevékenységéről legyen szíves tájékoztatni a testületet 

negyedévente. Alternatív megoldásokon is gondolkodhatnánk, egyéb szennyvíztisztító 

berendezéseket is kereshetnénk. 

 

Farkas János polgármester: Ezelőtt pár éve még nem fogadtak el alternatív megoldásokat, 

mivel a Balaton régióhoz tartozunk, most már engedtek belőle. Szerintem is érdemes 

utánajárni az egyéb megoldásoknak. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Igen, nem szabad hagynunk, hajtani kell, központi támogatást 

kell rá szerezni. 

 

Farkas János polgármester: Rendben. Most térjünk vissza a pályázathoz. Javaslom, hogy 

adjuk be. 

 

 

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 

34/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Somogysámson Község Önkormányzata a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására kiírt pályázat megírásával megbízza Mikicsné Horváth Katalin pályázatírót 100 

e Ft+ÁFA összegért. A szükséges intézkedések megtételével, szerződés aláírásával megbízza 

a polgármestert. 

 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

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 

35/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásának megtárgyalása c. 
napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására. 

 

Az egy lakosra jutó adóerő képesség alapján a támogatás maximális mértéke a fejlesztési 

költség 95 %-a. A minimálisan biztosítandó saját erő értéke a fejlesztési költség 5 %-a, azaz 

691.785 Ft, (a teljes összeg: 13.835.716 Ft), mely saját forrás az Önkormányzat 

rendelkezésére áll. 

 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

8. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

Farkas János polgármester: Szeretnénk benyújtani ezt a pályázatot egy iskolai tornaterem 

megépítésére. A faluházat használják az iskolások tornateremnek, nem annak való, az állapota 
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is romlik. Szükség lenne egy tornateremre. A pályázat megírásával ugyanúgy, mint az előző 

pályázatnál megbíznánk a pályázatírónkat. Emellett el kell fogadnunk a spotkoncepciót is, ez 

is szükséges kelléke a pályázat beadásának. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Igen, igény lenne tornateremre. Kispályás foci, kézilabda, 

kosárlabda, tenisz, asztali tenisz, ezekre mind lenne igény a faluban.  

 

 

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 

36/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Somogysámson Község Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat megírásával megbízza Mikicsné Horváth Katalin 

pályázatírót 100 e Ft+ÁFA összegért. A szükséges intézkedések megtételével, szerződés 

aláírásával megbízza a polgármestert. 

 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

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 

37/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásának 

megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására. 
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Az egy lakosra jutó adóerő képesség alapján a támogatás maximális mértéke a fejlesztési 

költség 95 %-a. A minimálisan biztosítandó saját erő értéke a fejlesztési költség 5 %-a, mely 

saját forrás az Önkormányzat rendelkezésére áll. 

 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

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 

38/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és támogatja 

Somogysámson Község Önkormányzatának 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó 

középtávú sportfejlesztési koncepcióját. 

 

Ezt a koncepciót az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtása végett fogadja el, mivel ez a pályázat benyújtásának egyik feltétele. 

 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

     9. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

9.1 A nyilvános könyvtárral kapcsolatos tájékoztató 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az e-mail-t, melyben tájékoztattak bennünket, hogy 

ha marad Somogysámsonban a nyilvános könyvtár, akkor szerepelnie kell az intézmény 

elnevezésében. Kérem képviselő-társaimat, gondolják végig, maradjon-e a sámsoni könyvtár 

nyilvános könyvtárnak, mert akkor az intézmény alapító okiratát módosítani kell. 

 

 

9.2 Közútkezelő levelének megtárgyalása 

 

Farkas János polgármester: A Közútkezelő tájékoztatott bennünket, hogy nem kell 

leaszfaltozni az Önkormányzatnak a 6811. sz út 0+342 km szelvényben lévő útcsatlakozást 

(önkormányzat tulajdonában lévő út), hanem elég kőzúzalékkal lefedni, illetve a határidőt 
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kitolta 2015. augusztus 31-ig. Ennek örülök, mivel jelentősen kevesebb költséggel meg tudja 

az önkormányzat oldani. 

 

 

9.3 Települési segély kérelmekről tájékoztatás 

 

 

Farkas János polgármester: Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy a testületi ülésig 12 db 

lakásfenntartási kérelem érkezett és 2 db kérelem temetési segélyre. A lakásfenntartási 

támogatások összege 7.500 Ft 1 évig, a temetési segélyeké egyszeri 20.000 Ft. 

 

 

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

észrevétele? 

 

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

 

k.m.f. 

 

 

 

 

    Farkas János          Dr. Babina Bernadett 

     polgármester                      jegyző 


