Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete
__________________________________________________________
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
szeptember 30-án 15.00 órakor megtartott soron következő nyílt
üléséről.

Az ülés helye:

Önkormányzat hivatali helyisége (Somogysámson, Fő u. 98.)

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Babina Bernadett jegyző
Meghívott:

Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
Magyar Tibor Enerin Investment Kft. képviselője

Farkas János polgármester Tisztelettel köszöntöm Somogysámson Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, a meghívottakat.
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 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

NAPIREND
1. ENERIN Investment Kft. közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetésére vonatkozó
árajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolója
Beszámoló a települési támogatás kifizetésekről
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó
1

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolója
Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző
Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó
4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásának megtárgyalása, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester

6. A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a helyi
adórendelettel kapcsolatban
Előterjesztő: Farkas János polgármester
7. Somogysámsoni Általános Iskola telkének bekerítése
Előterjesztő: Farkas János polgármester
8. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester
60/2015. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2015. szeptember 30-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja
1. ENERIN Investment Kft. közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetésére vonatkozó
árajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolója
Beszámoló a települési támogatás kifizetésekről
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó
3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolója
Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző
Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó
4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásának megtárgyalása, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
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5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester

6. A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a helyi
adórendelettel kapcsolatban
Előterjesztő: Farkas János polgármester
7. Somogysámsoni Általános Iskola telkének bekerítése
Előterjesztő: Farkas János polgármester
8. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester

1. ENERIN Investment Kft. közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetésére vonatkozó
árajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Megkapták képviselő-társaim az Enerin Kft. ajánlatát. Kérem
azért Magyar Tibor urat, pár szóban ismertesse.
Magyar Tibor az Enerin Kft. képviselője: Lehetőség van jelenleg 250 település
közvilágításának korszerűsítésére, ez az önkormányzatnak egy fillérjébe nem kerül. Minden
régi égőt lecserélnénk energiatakarékos ledes égőkre. Költségek nem változnak, mivel a
megspórolt energiadíjból fizetnénk vissza. Mit nyer az Önkormányzat tehát? Egy új modern
közvilágítást. Természetesen garancia a futamidő végéig, ingyenes a karbantartás. Miért az
Önök települése? Nálam rangsor van: először Somogy megye, mivel itt születtem, ezt
támogatom először. Jelenleg Böhönyén, Mesztegnyőn és Marcaliban, illetve a környéken lévő
településeknél folynak a tárgyalások.
Farkas János polgármester: Tehát összefoglalva: nagyobb lesz a fényerő, ráadásul 3
lámpával még több is, költség pedig plusz nem keletkezik. Köszönjük szépen az ismertetőt.
Javaslom elfogadásra. Aki elfogadja, 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
61/2015 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az
Enerin Investment Kft. közvilágítás korszerűsítésére tett ajánlatát az ajánlatban foglalt
feltételekkel. Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolója
Beszámoló a települési támogatás kifizetésekről
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó
Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést. A képviselőtestület testületi ülésén
ebben az évben önálló napirendként a költségvetés végrehajtásáról még nem volt beszámoló.
A 2015. évi LXXII. tv. 33. § (2) bekezdése 2015. június 19-től a 2011.évi CXCV. tv. 23 § (1)
bekezdését hatályon kívül helyezte, eszerint nem kötelező a félévi beszámoló. Ezen változás
ismeretében a 2015. évi I. féléves beszámoló csak tájékoztató jellegű. Csatoltuk, hogy
jelenleg hol tartunk a települési támogatások kifizetésében. Javaslom, hogy erre a novemberi
testületi ülésünkön térjünk vissza, mert ha nem költjük el a szociális támogatást ebben az
évben, akkor azt vissza kell fizetni.
Magyar Mária pénzügyi ügyintéző: Igyekeztem az előterjesztést, beszámolót úgy
megfogalmazni, hogy érthető legyen. A bevétel-kiadás oldalt dolgoztam ki a MÁK-ba leadott
info alapján. A ¾ éves beszámolókor valószínűleg előirányzat módosításra lesz szükség a
pályázatok stb. miatt.
Királyné Őri Mária képviselő: Jelenleg a számlánkon 17 m Ft van?
Magyar Mária pénzügyi ügyintéző: Igen, azonban ebből 5 m Ft bér le van terhelve, illetve a
konyha pályázatra nyert összeg is benne van.
Farkas János polgármester: Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással szavazzon!
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
62/2015 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az
Önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolóját.
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Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolója
Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző
Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó
Farkas János polgármester: Átadom a szót a Jegyzőnőnek.
dr. Babina Bernadett jegyző: Megkapták az előterjesztést. Tájékoztatásul elmondom, hogy a
Hivatal legnehezebb időszaka volt a 2015. márciustól júniusig tartó időszak. Márciustól
először 1 új pénzügyest kellett felvenni, mivel kiderült, hogy Fülöpné Gergye Eszter
kolléganőnk babát vár, illetve májustól még egy pénzügyest, mivel egy pénzügyesünk
felmondott. Tehát ebben a pár hónapban a két új kolléga bérét is ki kellett gazdálkodnunk,
ami nem volt betervezve. Közben a volt jegyző asszonyunk 2015. május 1-el elment, az ő
bére egész évre be volt tervezve, így tudtuk ezt az átmeneti időszakot kigazdálkodni. Emellett
első félévben váratlan kiadásként az Intézményfenntartó Társulás könyvelését is külső
könyvelővel kellett megoldani, ez 600 e Ft plusz kiadást jelentett.
Farkas János polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Aki elfogadja a beszámolót, kérem
kézfeltartással szavazzon!
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
63/2015 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolóját.

veszi

a

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: értelem szerint
4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásának megtárgyalása, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
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Farkas János polgármester: Mindenképpen támogatom pályázat beadását. Sajnos
igazságosan nem lehet elosztani, de szüksége van rá az embereknek. Személy szerint azt a
rendelet tervezetet támogatom, ahol a képviselő-testület dönt. Ezt a felelősséget nem
szeretném magamra vállalni, át kell hogy beszélje a testület.
Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Egyetértek a polgármester úrral. Segítenünk kell, ha
nehéz is.
Királyné Őri Mária képviselő: Szerintem a rendeletben foglalt feltételeknél a
jövedelemhatárt vegyük ki.
Farkas János polgármester: Aki támogatja a pályázat beadását, 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
64/2015 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
1.) Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete kemény lombos tűzifára
pályázatot nyújt be a belügyminiszter 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról.
2.) Somogysámson község a rendelet 3. §. (2) bek. b.) pontja értelmében társadalmi gazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott település.
Ennek értelmében önkormányzatunk 190 m3 kemény lombos tűzifa igényléséről döntött, és a
rendelet 2. §. (1) bekezdés b.) pontja szerint vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Farkas János polgármester

dr. Babina Bernadett jegyző
Farkas János polgármester: Az írásos rendelet-tervezet megküldésre került, az elosztás
feltételeit rendeletben kellett szabályozni, abban kellett meghatározni a jogosultsági
feltételeket. Megnyitom a tervezet felett a vitát. Kérdés? Hozzászólás?
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Királyné Őri Mária képviselő: Szerintem a rendeletben foglalt feltételeknél a
jövedelemhatárt vegyük ki.

Farkas János polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását azzal,
hogy a 2. tervezetet javaslom, azaz a képviselő-testület döntési jogkörét, illetve a
jövedelemhatár feltételt vegyük ki. A tervezet elfogadásához a megválasztott képviselők több
mint felének elfogadó szavazata kell.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést, én támogatom.
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
65/2015 (IX.30.) 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 2016. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. 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.
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3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. 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.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Farkas János polgármester
Operatív felelősök: Térdig Józsefné ügyintéző
Magyar Mária ügyintéző

6. A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a helyi
adórendelettel kapcsolatban
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Kiküldtük a törvényességi felhívást képviselő társaimnak.
Javaslom a jogszabálysértés megszüntetését – tehát egyetértek a törvényességi felhívásban
foglaltakkal. Javaslom az adórendelet módosításának elfogadását.
Farkas János polgármester: 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
66/2015 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakat felülvizsgálta.
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 14/2014 (XI.28.)
számú adórendeletével kapcsolatos törvényességi felhívásban foglaltakkal.
Egyúttal megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről, és a rendelet módosításáról
tájékoztassa a megadott határidőn belül a Somogy Megyei Kormányhivatalt.
Határidő: 2015. október 16.
Felelős: Farkas János polgármester
dr. Babina Bernadett jegyző
Farkas János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület!
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Kérem, hogy az adórendeletet módosító rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg
döntését.
Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon!

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Somogysámson Község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

7. Somogysámsoni Általános Iskola telkének bekerítése
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Sürgőssé vált az iskola körbekerítése, az igazgatónő elmondása
szerint piknikeznek, buliznak esténként, hétvégenként az iskola területén. Elöl bekerítenénk
ideiglenesen drótkerítéssel, későbbiekben a faluházhoz megfelelő kerítést készítenénk.
Tankerület segítségére nem számíthatunk, sajnos nincs pénz.
Királyné Őri Mária képviselő: Ez már márciusban napirenden volt, holnap már október
elseje, és még mindig nincs kész.
Farkas János polgármester: Igaza van a képviselő asszonynak, megfeledkeztem róla én is.
Királyné Őri Mária képviselő: Ki fogja megoldani és mikor?
Farkas János polgármester: Kellenek oszlopok, kb. 50 db oszlop,ez kb. 100-150 e Ft. Drót
megvan.
Királyné Őri Mária képviselő: Kit bízzunk meg, aki kb. 1,5 hét alatt megoldja és jól
dolgozik?
Farkas János polgármester: A közmunkások még 1 hónapig lesznek, van 4-5 ember aki
képes ezt megcsinálni. Csak el akartam küldeni őket az árokhoz, mert még azt is ki kell
tisztítani ebben a hónapban.
Királyné Őri Mária képviselő: Össze kell belőlük válogatni 5 embert, akik becsületesen,
Meretei Imre képviselőnek szót fogadva megcsinálják.
Meretei Imre képviselő: Nehéz. Holnap megrendeljük az oszlopokat, ahogy megjön, tudjuk
csinálni. Október 31-ig elkészítjük.
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Farkas János polgármester: 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
67/2015 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogysámsoni Általános
Iskola telkének bekerítése ügyében úgy döntött, hogy 2015. október 31-ig körbekeríti az
iskola területét egyelőre ideiglenesen drótkerítéssel. Megbízza a polgármestert az oszlopok
megrendelésével, Meretei Imre képviselőt a drótkerítés elkészítésével kapcsolatos munkálatok
irányításával.
Egyúttal megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a megadott
határidőn belül a Somogysámsoni Általános Iskola Igazgatónőjét.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Farkas János polgármester
Meretei Imre képviselő
dr. Babina Bernadett jegyző

8. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester
8.1 Jövő évi közmunkaprogram tervezetek megtárgyalása
Farkas János polgármester: A héten le kellett adni a 2016. évre vonatkozó közmunka
program tervezeteket. 3 programot terveztünk jövő évre kb. 23 fővel. Helyi sajátosságok
(betonöntés), ez ráépülő program. Közutas program, ez is ráépülő. Ebben rendeltünk
fűnyírókat, magas nyomású mosót, kéziszerszámokat. A harmadik program: mezőgazdasági,
ebben fóliasátrat rendeltünk.
Jelenleg 60 ember van közfoglalkoztatottként foglalkoztatva, ez nagyon sok. 20 embernek
nem indult el a beígért kisgépkezelői, karbantartói tanfolyam, így őket is foglalkoztatni kell
augusztus 16-tól november 16-ig. Nem is úgy állnak hozzá a munkához, mint a rendes
közfoglalkoztatottak.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő társaimat, hogy a konyhába az ablakok elkészültek, kb. 1 hét
múlva hozzák őket. A konyhába az eszközöket egy másik cégtől rendeltük. Ez a cég jobb
árajánlatot adott, nagyjából tartalmazza azokat a gépeket, meg még fért bele több gép.

8.2 Farkas János Somogysámson Község Polgármestere 2015. évi szabadságolási
ütemtervének jóváhagyásáról
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dr. Babina Bernadett jegyző: Az előterjesztés szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású
polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között
választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a
képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése határozza meg a főállású polgármester alapszabadságának és
pótszabadságának mértékét, ami alapján évi huszonöt munkanap alapszabadságra és
tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Az előbb említettek alapján a polgármestert
2015. évre összesen 39 munkanap szabadság illeti meg.
Farkas János polgármester főállású polgármesternek 2015. március 1-től lett a testület által
megválasztva, ez alapján időarányosan 2015. évre összesen 33 munkanap szabadság illeti
meg.
A Kttv. 225/C.§-a (3) bekezdése alapján minden év január 31-ig a jegyző által vezetett
nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett
szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani. A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselőtestület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A
szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A
polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen
tájékoztatja.
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése szerint a polgármesternek a szabadságot az esedékesség
évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. Az
előterjesztés határozati javaslatában szerepel a polgármester 2015. évi szabadságának
ütemezése.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényi előírásnak megfelelően, ezt a mulasztást
pótolva, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Farkas János polgármester: 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
68/2015 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva
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Farkas János Somogysámson Község Polgármestere 2015. évi szabadságolási
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Szabadságolási ütemterv
2015. év
Hónap

Nap

Január

-

Február

-

Március

-

Április

-

Május

-

Június

-

Július

-

Augusztus

-

Szeptember

-

Október

13

November

8

December

12

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
HATÁRIDŐ: folyamatos
FELELŐS: dr. Babina Bernadett jegyző
Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Megállapítom, hogy Dr. Dudás József képviselő megérkezett,
így a megválasztott 5 képviselőből már mind az 5 képviselő jelen van.

8.3 Somogysimonyi és Csákány Községek falugondnoki kisbuszhoz kért kölcsönének
megtárgyalása
Farkas János polgármester: Sikeres volt a falugondnoki pályázata Somogysimonyinak és
Csákánynak, azonban a falugondnoki busz árát, a 8 m Ft-ot csak utófinanszírozással kapják
meg a pályázat szerint. Megkerestek engem fenti települések polgármesterei, hogy sajnos
annyi pénzünk nincs, Somogysimonyi Községnek 8 m Ft, Csákány Községnek 5 m Ft
12

összegre lenne szüksége, ezért arra a kb. 2-2,5 hónapra szeretnének kölcsönkérni
Somogysámson Község Önkormányzatától. Természetesen úgy, hogy Somogysámson
Önkormányzatának a lekötés felbontása miatti kamatkieséssel megnövelt összeget kellene
visszafizetniük. A kölcsönszerződés megkötéséhez kérem a testület hozzájárulását. Mivel
visszakapjuk 2 hónapon belül a kölcsönadott összeget kamatokkal együtt, így én támogatom
kölcsön adását. Egy hivatalnál vagyunk, eddig is támogattuk egymást.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
69/2015 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az új
falugondnoki kisbusz megvételéhez szükséges 8 millió Ft összeghez a szükséges mértékig az
Önkormányzat kölcsönszerződést kössön és az alapján kölcsönt nyújtson Somogysimonyi
Község Önkormányzatának és Csákány Község Önkormányzatának. A kölcsönszerződés
lejártának 2015. december 31. napját jelöli meg. Továbbá kéri, hogy Somogysámson Község
Önkormányzatának a lekötés felbontása miatt kiesett kamattal megnövelt összeget fizesse
vissza Somogysimonyi Község Önkormányzata és Csákány Község Önkormányzata.
Felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételével, szerződés
aláírásával.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas János polgármester
8.4 Somogysámsoni
megtárgyalása

Gyógyszertár

és

szolgálati

lakás

fűtéskorszerűsítésének

Farkas János polgármester: A gyógyszerész jelezte, hogy a kémény szerkezetét
megrongálta a vihar, fűtése nem vagy nagyon rosszul működik, gáz még mindig nincs
bevezetve. Az Invest Kft. vezetőjével, a Béres Györggyel, illetve a gázszerelővel beszéltem,
kértem árajánlatot. Muszáj a gázt bevezetni, a kémény a kazánhoz nem megfelelő, nem
működik. Javaslom, a gyógyszertár és szolgálati lakás fűtésének megjavítását, gáz
bevezetését. Ez a mi tulajdonunk és már így is rossz állapotban van. Ez nem csak a
gyógyszerésznek, hanem a településnek is érdeke.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
70/2015 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Somogysámson Önkormányzata a Somogysámson, Ady u. 2. szám alatti Gyógyszertár és
szolgálati lakás épületébe a megadott árajánlatnak megfelelően a gázt bevezettesse. A
szükséges intézkedések megtételével megbízza a polgármestert.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas János polgármester

8.5 Királyné Őri Mária képviselő levelének ismételt, újbóli megtárgyalása
Királyné Őri Mária képviselő: Átsiklottunk a közmunka programon, pedig szükséges erről
beszélnünk. Augusztus 11-ei levelemben leírtam a problémákat, és újabb 1,5 hónap kellett,
hogy leüljünk erről beszélni. Ezeket problémának tartom, ma is katasztrófa helyzet volt a
közmunkások miatt, Jegyző asszony segítségét kellett kérnem.
Megkérdezem a Polgármester úrtól: miért került ki a somogysámsoni önkormányzat
testületének anyaga a hivatal dolgozóihoz. Én jó szándékkal írtam. Megbeszéltük ezt a Jegyző
asszonnyal és a Polgármester úrral is. Sajnos semmi nem változott, főleg a
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban, de itt van példának az iskolakerítés ügye is. A
közfoglalkoztatottaknál nincs irányítás, nem tudjuk kik itt a közfoglalkoztatottak. Ma itt volt
reggel 60 ember és nem tudták, mit csináljanak. Kérem a polgármester urat, hogy az
alpolgármester asszonyra többet bízzon, jó lett volna, ha itt van reggel. E havi jelenléti íveket
átadtam a jegyzőnek. Volt olyan, aki aláírta, de nem volt itt egész hónapban.
Meretei Imre képviselő: Például az Orsós Kinga 2 hete nincs, azt mondta, táppénzen van.
Királyné Őri Mária képviselő: Ma 8 ember hiányzott. Bogdán Attila egész hónapban nincs,
mégis alá volt írva. Mellényt se hordják. Hogy vannak kiválogatva? Vannak akik valóban
ügyesek, és még sincs nekik meghosszabbítva. Vannak, akik drogoznak, nem lehet értük
felelősséget vállalni.
Meretei Imre képviselő: Igaza van, tennünk kell ellene most.
Farkas János polgármester: Akkor segítsetek benne.
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Dr. Dudás József képviselő: Bogdán János, Bogdán Attila sajnos nem volt vezetőnek való.
Aggaszt, hogy holnaptól nincs takarító, pedig az Erzsi ügyes volt.
Farkas János polgármester: Beszélek a munkaügyi központ vezetőjével, télre betesszük az
Erzsit, addig keresünk valaki mást.
Királyné Őri Mária képviselő: Orsós Józsefné nincs meghosszabbítva. Nekik szükségük van
a pénzre, gyerek tanul, férje beteg.
A jegyzőtől kérem: a bérjegyzékek kiosztásához, újabb kinevezések átadásához kellene a
közfoglalkoztatottakkal foglalkozó ügyintéző. Kérésünk még a hivatal felé, hogy a családi
kedvezmények legyenek hozzácsatolva.
Farkas János polgármester: A mezőgazdasági programban 4 ember van, nem lehet cserélni.
Egyik program megszűnik, másik indul. Nincs szünet közte, és csak regisztráltat lehet
foglalkoztatni közmunkásként. Az összes program október végén lejár.
Királyné Őri Mária képviselő: Van valóságalapja, amit mondtam, nekem ez így nem tetszik.
Nagy probléma ez, de ha a képviselők vagy a polgármester úr szerint nem probléma…
Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Szívesen segítek én is, hogy ezeket a problémákat
megoldjuk.
Dr. Dudás József képviselő: Kérhetek egy szélesebb körű tájékoztatást a képviselő
asszonytól a levelével és a polgármester úrral történt megbeszélése kapcsán?
Királyné Őri Mária képviselő: Igen. Polgármester úr – ahogy vártam – megsértődött a
levelem végett, 24-én engem látni sem kívánt. A Zsitfai ott tartózkodás kapcsán a jegyző
asszony is egyetértett abban, hogy a polgármester úr sokat vállalt magára a hivatal, illetve más
önkormányzatok ügyeiben is. Megbeszéltük, hogy ő úgy megszervezi a munkát, hogy a
polgármester úrnak nem kell annyit Zsitfán, illetve máshol ügyet intéznie.
A polgármester úr még másoknak is rossz szándékúnak állított be engem. Nekem mindent
visszamondtak. Ilyet mondott: hogy nagyszájú és dirigálós vagyok.
Farkas János polgármester: Én ilyet nem mondtam. Ki mondta ezt? Azt valóban mondtam,
hogy ez a levél nekem nem tetszik, mert más módja is lett volna, hogy ezeket a problémákat
elmondja.
Királyné Őri Mária képviselő: Igyekeztem a problémákra felhívni a figyelmet, de
megsértődött.
Farkas János polgármester: Nem az miatt, hogy a problémákat elmondta, hanem a módja
miatt.
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Királyné Őri Mária képviselő: A jegyző asszonnyal is megbeszéltük. Tájékoztatott, hogy a
hétfői, illetve csütörtök-pénteki napokat kihelyezett ügyintézővel nem tudja megoldani. Ezt
nem tartom jónak, egyelőre belenyugszom, elnapolom.
Dr. Dudás József képviselő: Napirendek terítékre kerülnek, majd elnapolódnak.
Királyné Őri Mária képviselő: Igen, iskolakerítés ügye most is itt van.
Dr. Dudás József képviselő: Én úgy gondolom, hogy a képviselő asszony levele nem
sértegetés, valós problémák ezek. Elveszünk a részletekben, ez előre látható volt. A 2.
testületi ülésen – ahogy felállt az új testület – előálltam egy csomó javaslattal. Például, hogy
osszuk le a feladatokat a polgármester úr tehermentesítése érdekében, tanácsnoki funkciókat
javasoltam pl. közmunkáért felelős stb. Részproblémákat és kicsit személyeskedő
hangnemben beszélünk. Képviselő asszony levelében felvetette a problémákat, de nem volt
javaslat, hogyan oldjuk meg. Közös munkamódszer, terv kellene.
Farkas János polgármester: Hibákat mindenkiben lehet találni, rávilágítani rá lehet
problémákra, de meg kell oldani azokat. Lehetne ezt jobban csinálni, de mikor 20-30 embert
idecsapnak, nem mi választjuk őket. 90 %-a analfabéta, kevés dolgot lehet rájuk bízni, nagyon
nehéz.
Dr. Dudás József képviselő: A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban a honlapon lévő
jegyzőkönyveken azt látom, hogy nem minden úgy van leírva, ahogy az a testületi ülésen
elhangzott, félreérthető. Lehetőség lenne –e egy jegyzőkönyv hitelesítőre, hogy aláírás előtt
még más is elolvassa a testületből.
dr. Babina Bernadett jegyző: Igen, lehetőség van jegyzőkönyv hitelesítőre, azonban akkor
az SZMSZ-t módosítani kell. Nem értem jelenleg ezt a felvetést. Felveszem a telefonomra a
testületi ülést – ami Somogysámsonban 3-4 óra minimum -(mivel diktafon nincs), annak
alapján írom a jegyzőkönyvet, polgármester úrral átolvastatom. Az előző testületi ülés
jegyzőkönyvét a képviselő asszonynak is átküldtem aláírás előtt. Nem értem, mi még a
probléma. Nagyon sok jelenleg a munka a Hivatalban. Rengeteg pályázatot előre
elkészítettem az önkormányzatoknak, hogy az október 1-ei határidővel beadhassuk azokat.
Egész hétvégén, illetve az elmúlt 3 éjjel írtam a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetve
egyéb anyagokat, amiket jelenleg ellenőriznek. Úgy érzem, a lehetőségeimhez képest mindent
megteszek.
Dr. Dudás József képviselő: Nem támadásnak szántam. Még a Skoda Lilla által írt
jegyzőkönyvek vannak csak fent a honlapon, és abban találtam félreérthető írásokat.
Sajnálom, hogy ez így alakult, nem kritikaként mondtam.
dr. Babina Bernadett jegyző: Rendben, én is sajnálom. Szeretném kérni a polgármester urat,
hogy térjünk át a zárt ülés anyagára.
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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
polgármester

Dr. Babina Bernadett
jegyző
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