Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete
__________________________________________________________
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
november 15-én 15.30 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről
és közmeghallgatásáról.

Az ülés helye:

Faluház, Somogysámson

Jelen vannak:

Farkas János polgármester
Dr. Dudás József, Királyné Őri Mária, Antal Győző képviselő-testületi
tagok

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

Bohár László tanyagondnok
Nagy Lászlóné intézményvezető
Varga Sándorné pénzügyi előadó
Magyar Mária pénzügyi előadó
Simon László Somogysámsoni Polgárőr Egyesület Elnöke

Jelen vannak:

11 érdeklődő helyi lakos

Farkas János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogysámson Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, meghívott vendégeinket,
jelenlévőket.
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. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
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Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
2. Somogysámson Község Önkormányzata háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása, Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) sz. rendelete módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
3. A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívottak: Nagy Lászlóné intézményvezető
Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
4. Tanyagondnoki beszámoló 2016. évről megtárgyalása
Előterjesztő: Bohár László tanyagondnok
Farkas János polgármester
5. Csülökfőző verseny Somogysámson 2016. rendezvényről szóló (pénzügyi)
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Simon László, Somogysámsoni Polgárőr Egyesület Elnöke
Farkas János polgármester
6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
7. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának
megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
8. Az önkormányzat Szervezeti és
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző

Működési

Szabályzata

módosításának

9. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
10. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
11. Somogysámsoni könyvtárosi állás betöltésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívottak: Varga Katalin pályázó
12.

A
közösségi
együttélés
alapvető
szabályairól
és
megsértésük
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
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13. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester
77/2016. (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2016. november 15-ei nyilvános testületi ülésén és közmeghallgatásán
az alábbi napirendeket tárgyalja
1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
2. Somogysámson Község Önkormányzata háromnegyedévi gazdálkodásáról beszámoló
megtárgyalása, Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (II.15.) sz. rendelete módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
3. A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívottak: Nagy Lászlóné intézményvezető
Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
4. Tanyagondnoki beszámoló 2016. évről megtárgyalása
Előterjesztő: Bohár László tanyagondnok
Farkas János polgármester
5. Csülökfőző verseny Somogysámson 2016. rendezvényről szóló (pénzügyi) beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Simon László, Somogysámsoni Polgárőr Egyesület Elnöke
Farkas János polgármester
6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
7. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása
(Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
8. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
9. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
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10. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
11. Somogysámsoni könyvtárosi állás betöltésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívottak: Varga Katalin pályázó
12. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről
szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
13. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést. Ha van kérdés, kérem tegyék fel a
pénzügyi előadónak.
Királyné Őri Mária képviselő: A Hivatal kiadásainál, a személyi juttatásokban szerepel
176.750 Ft. Azt szeretném megkérdezni, az micsoda?
Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző: Azt még az elődöm, Kocsis Mária készítette.
Valószínű, hogy a decemberben kifizetett jutalmakhoz kapcsolódik, de a pontos választ
megküldöm, miután beszéltem vele.
Királyné Őri Mária képviselő: Rendben, ezzel a kitétellel elfogadom.
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
78/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Somogysámson Község Önkormányzata háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása, Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) sz. rendelete módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést. Ha van kérdés, kérem tegyék fel a
pénzügyi előadónak.
Dr. Dudás József képviselő: Nekem lenne egy kérdésem. A készletbeszerzésen belül került
megtervezésre az üzemeltetési anyagok beszerzése, illetve többek között irodaszer,
nyomtatvány, üzemanyagok. Ennek volt a tervezett összege 2.200 e, amelyre a ¾ évben 3.113
e Ft-ot fordítottunk. Ez ¾ év alatt jelentős túllépés. Az lenne a kérdésem, hogy ezt mire
fordítottuk?
Magyar Mária pénzügyi ügyintéző: Ennek az az indoka, hogy a közmunkaprogramba több
olyan eszközt igényeltünk, amelyet nem tudtam már másként elszámolni pl. védőkesztyű stb.,
szívesen lekérem a tételes könyvelést.
Dr. Dudás József képviselő: Ha jól látom, a közmunkaprogram egyéb beszerzései azok a
beruházásnál jelentek meg.
Magyar Mária pénzügyi ügyintéző: Igen, a beruházásnál jelentek meg, viszont ott csak a
nagyértékű eszközöket lehet lekönyvelni, tudjuk elszámolni. Természetesen ezeket
lefinanszírozták, mindent el tudtunk számolni, önkormányzatnak nem került semmibe.
Királyné Őri Mária képviselő: A bevételeknél, a közhatalmi bevételeknél 9 m Ft. Az a
kérdésem, hogy alultervezték?
Magyar Mária pénzügyi ügyintéző: Igen, az adókat alulterveztük, de jól sikerült beszedni.
Királyné Őri Mária képviselő: A másik a földbérleti díjak?
Magyar Mária pénzügyi ügyintéző: Az egyéb tulajdonosi bevételek. 1.430 e lett tervezve,
jelenleg 921 e. A szerződéseket még átnézem, várható, hogy a többi realizálódni fog.
Szeptember 30-a óta is jöttek be adóbevételek, a bevételi táblákban benne vannak:
építményadó 1.399 e jelenleg, kommunális 2.330 e, tehát több mint 1 m Ft-al több mint az
előirányzott, telekadó 234 e jött be, iparűzési adó is 1,8 m Ft-al több lett mint a tervezett,
gépjárműadó most áll úgy, mint amit egész évre terveztem.
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A szociális kiadások: 10 m Ft volt betervezve, 8,6 m Ft ment ki eddig, így talán beleférünk a
tervezett összegbe.
Dr. Dudás József képviselő: Elfogadom a beszámolót, de a júliusi testületi ülésen feltettem
Polgármester Úrnak a kérdést a közmunkaprogramban szereplő nagy értékű eszközök
bevásárlásával 2,5 m Ft összeggel kapcsolatban. Erre a válasz még nem történt meg. Látom itt
a beszámolóban az eszközök felsorolását, kérdésem az, hogy az egyebek pontban erre
visszatérünk, tájékoztat engem a Polgármester Úr, vagy most tegyem fel a kérdést az
eszközbeszerzésekre vonatkozóan?
Farkas János polgármester: A lakosság tájékoztatásában írtam erről beszámolót. A teljes
összeg 6 m Ft, melyet a közmunkaprogramokra kaptunk állami támogatást. Ebbe vannak a
nagyértékű eszközök is, de erről majd a közmeghallgatás során is beszélek. Ha szükséges,
adok egy részletes tájékoztatót is.
Köszönjük szépen a beszámoló elkészítését. 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
79/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul
Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját.

veszi

Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének
13/2016 (XI.15.) önkormányzati rendelete a
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
3. A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
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Meghívottak: Nagy Lászlóné intézményvezető
Magyar Mária pénzügyi ügyintéző
Farkas János polgármester: 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
80/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Bernáth
Aurél Általános Művelődési Központ 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Tanyagondnoki beszámoló 2016. évről megtárgyalása
Előterjesztő: Bohár László tanyagondnok
Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Átadom a szót a tanyagondnoknak.
Bohár László tanyagondnok (meghívott): Írásos előterjesztést átadtam a képviselőknek,
mely a száraz számokat tartalmazza. Igyekszem a faluban minden dolgot megoldani, amit
meg lehet. Betegszállítást Doktor úrral közösen egyeztetve oldjuk meg, havonta vérszállítást
is végzek. Fő profil emellett: szociális és gyermekétkeztetés biztosítása. Iskolával jó
kapcsolatot ápolok: sportversenyekre szállítás, fogászatra szállítása a gyermekeknek.
Igyekszem a hozzám tartozó problémákat megoldani, az óvodában is mindenes vagyok csapot
javítok stb. Közfoglalkoztatottak koordinálásában besegítek, eszközök karbantartásában,
javításában részt veszek. Falu csinosításában részt veszek pl sövénynyírás, szemétszedés. Ha
kérdés van, szívesen válaszolok. Szigorú elszámolási kötelezettségünk van: menetlevél,
naplók vezetése, minden anyagiról el kell számolni.
Antal Győző képviselő: Ez az autó, ami jelenleg üzemel, mennyire korszerű, mennyivel
kevesebbet fogyaszt mint a régi?
Bohár László tanyagondnok (meghívott): Az üzemanyag fogyasztása valamivel több mint a
másiké, kb. 1 literrel 100 km-en, viszont 2x akkora raktere van, kiépített rokkantfeljáró –
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mely pályázati kötelezettség is volt. Egyben szeretném megköszönni a Polgármester Úrnak és
a testületnek a 6 ülésmagasítót, mely a gyermekek szállítását jelentős mértékben megkönnyíti.
Királyné Őri Mária képviselő: A magam nevében én is szeretném megköszönni a
tanyagondnok munkáját, tevékenyen dolgozik mind a gyermekek mind az idősekkel
kapcsolatban, akár munkaidőn túl is.
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen mi is, illetve a beszámoló elkészítését. 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
81/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tanyagondnoki szolgálatról szóló 2016. évi beszámolót.

tudomásul

veszi

a

Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Csülökfőző verseny Somogysámson 2016. rendezvényről szóló (pénzügyi)
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Simon László, Somogysámsoni Polgárőr Egyesület Elnöke
Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Át is adom a szót meghívott vendégünknek.
Simon László Somogysámsoni Polgárőr Egyesület Elnöke (meghívott): Tisztelt
Képviselő-testület! Tisztelt jelenlévők! Immár 6. alkalommal került idén megrendezésre a
csülökfőző verseny, mely nem jöhetett volna létre, ha az önkormányzat nem nyújt támogatást,
szeretném ezt megköszönni. A testület támogatását 300 e +50 e Ft összegben maximalizálta.
A kísérőrendezvények: fellépők, légvár, fajátékok 145.000 Ft-ba kerültek, ez 18.500 Ft-al
kevesebb az előző évhez képest. Az értéktár költségei: 31.100 Ft, előtte évben: 26.400 Ft volt.
A kenyérszentelés költségei: 7.100 Ft, előző évben 9.800 Ft volt. A vendéglátás költségei
99.280 Ft volt, előző évben 109.900 Ft volt. A bonyolítási költségek: díjazás: serlegek,
ajándékok: 36.430 Ft volt az előző évi 80.200 Ft-hoz képest. Ez a kevesebb csapatlétszámnak
volt köszönhető. Összes költség: 388 e Ft volt. Adományok: 1 konténer fahulladék a Kaszásféle fatelepről, 1 konténer fahulladék a Balázs András féle fatelepről. Fellépők szállítását
falugondnokok végezték, rendezvénysátor a nagyszakácsi önkormányzat adománya volt. Az
emberi erőforrások költségeit sem tudjuk számszerűsíteni: rendezés, előkészítés,
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alpolgármester bemondói tevékenysége. Köszönöm a polgármester hozzáállását, a zsűri
tagjainak tevékenységét, polgárőrök munkáját.
Farkas János polgármester: Egy félreértést szeretnék tisztázni, volt egy 70.000 Ft-os
italszámla, melynek a beszerzését vállaltam, de Simon úr úgy gondolta, hogy a kifizetését is.
Ehhez nincs testületi hozzájárulás, melynek eleget kellene tennünk.
Dr. Dudás József képviselő: Köszönjük a szervezőknek, mindenképpen nagyon fontos
rendezvényről van szó. Volna egy javaslatom a félreértések elkerülése végett: a költségvetési
év tervezése előtt a szervezők írásban megterveznék, hogy milyen összegben gondolkodnak a
rendezvényt illetően, akkor az Önkormányzat be tudná tervezni. Az elszámolással
kapcsolatban: írásban megkapta-e az önkormányzat a beszámolót, illetve a számlákat?
Simon László Somogysámsoni Polgárőr Egyesület Elnöke (meghívott): Írásbeli
beszámolót nem, a számlákat viszont leadtam.
Királyné Őri Mária képviselő: Megköszönöm én is a szervezőknek ezt a rendezvényt. Én is
támogatom, hogy a költségvetés tervezésekor le lenne adva egy kalkuláció, mellyel az
önkormányzat tudna számolni, hiszen a rendezvényt bővíteni kellene, emellett szükséges
lenne a kemence felújítása, új kemence készítése. Február elején le kellene adni egy tervet,
mellyel tervezhetne az önkormányzat.
Simon László Somogysámsoni Polgárőr Egyesület Elnöke (meghívott): Rendben van.
Nekem is lenne javaslatom: a verseny időpontját át kellene tenni, mivel az augusztus nagyon
zsúfolt. A pünkösd vasárnapra gondoltunk.
Antal Győző képviselő: Egyet kérdeznék én is, volt-e pénzbeli adomány?
Simon László Somogysámsoni Polgárőr Egyesület Elnöke (meghívott): Egy volt, 10.000
Ft, de az is a rendezvény után érkezett a számlánkra.
Dr. Dudás József képviselő: Igen, ez fontos kérdés. Támogatókat nyilvánosan kell kezelni,
az adakozó örömmel veszi.
Farkas János polgármester: Köszönjük szépen a beszámoló elkészítését. 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
82/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Csülökfőző verseny Somogysámson 2016. rendezvényről szóló pénzügyi beszámolót.
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal támogatja a 318.940
Ft+70.000 Ft összeggel való támogatását a rendezvénynek.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatra
vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető az előző év november 30-ig
megküldi a jegyző részére, a képviselő-testület a tervet december 31-ig hagyja jóvá.
Szőkedencs Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás munkaszervezete által látja el. A fentieknek megfelelően megkaptuk a jövő
évi belső ellenőrzési tervet. Minket most érinteni fog - az önkormányzatot-, ha jól láttam,
viszont az ÁMK-t nem. 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
83/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás 2017. évi ellenőrzési ütemtervét az 1. sz. mellékletben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint

7. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának
megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: Ahogy az előterjesztésben is leírtam, a Somogy Megyei
Kormányhivatal 2016. júniusában végzett komplex ellenőrzése folytán megállapította, hogy a
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jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendelet módosítására van szükség. Ennek oka: az Ör.ből hatályon kívül kell helyezni az időlegesen használt ingatlan fogalmát, az Ör.-t ki kell
egészíteni a hulladékszállítás gyakoriságának meghatározásával. Ennek eleget tettem, kérem a
testületet is ennek elfogadására.
Farkas János polgármester: Nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom elfogadásra.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016.(XI.15.) sz. Önkormányzati rendelete
a h u l l a d é k g a z d á l k o d á s h e l y i r e n d j é r ő l szóló
2/2014. (II.5.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
8. Az önkormányzat Szervezeti és
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző

Működési

Szabályzata

módosításának

dr. Babina Bernadett jegyző: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előző testületi ülésen a
törzskönyvi bejegyzést módosítottuk, mivel idei évtől törvény előírja a hátrányos helyzetű
gyermekek szünidei étkeztetés biztosítását, és ezt ezen a kormányzati funkción kell
lekönyvelnünk. Az SZMSZ módosítást is elkészítettem a határozati javaslatnak megfelelően.
Királyné Őri Mária képviselő: A nyáron 168 gyermeknek biztosítottuk a szünidei
étkeztetést. 110 fő van Sámsonban, emellett Somogyzsitfa, Csákány, Hollád, Szőkedencs
községek gyermekeinek is mi főzünk. Nyáron többre főzünk, mint tanévben, rengeteg a
rászoruló gyerek bölcsődés kortól 18 éves korig. Éthordóval szállítják el, de van lehetőség az
étteremben fogyasztásra is.
Farkas János polgármester: Egy keserűségemnek is szeretnék hangot adni ezzel a témával
kapcsolatban: szemtanúja is voltam egy olyan esetnek, amikor kiborították az ételt. Megkapta,
és az utcán már kiborította. Szomorú, hogy ezt a lehetőséget sokan nem értékelik. Ha ilyet
látnak, szóljanak.
Királyné Őri Mária képviselő: Igen, elég sok gond van ebből, hogy nem köszönik meg
azoknak a munkáját, akik szinte szabadság nélkül egész évben dolgoznak ezekért az
emberekért. Sajnos tapasztaltam, vannak emberek, akik nem érdemlik meg. Viszont a nem
halmozottan hátrányos családok között sok olyan lenne, aki értékelné, ha kapna. Ha bármilyen
lehetősége lesz az Önkormányzatnak, hogy ezt a rászorulói kört kibővítse, akkor javaslom,
tegye meg azokért az emberekért, akik ezt igazán értékelni tudnák.
Farkas János polgármester: Sajnos ez a helyzet. Én is javasolom a jövőre nézve a rászorulói
kör kibővítését, ha van rá lehetőség. Javaslom a rendeletmódosítást elfogadásra.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
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Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
9. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. Idén a többi
településhez hasonlóan nagyon keveset, 45 m3-t kaptunk, tavaly 110 m3-t kaptunk. Ezt kell
szétosztani. A rendeletben ami kérdéses, legye-e jövedelemhatár. Tavaly nem állapítottunk
meg.
Királyné Őri Mária képviselő: Azt javasolom, ne legyen jövedelemhatár. A beérkezett
kérelmek és eddigi tapasztalataink alapján döntsünk. Azzal megint a nyugdíjasokat zárjuk ki.
Farkas János polgármester: Szubjektív szempontok alapján nem szabad ebben döntenünk.
Királyné Őri Mária képviselő: Ezt egy külön testületi ülésen beszéljük majd meg a beérkezett
kérelmek alapján. Nem javasolok jövedelemhatárt. A februári kiosztás nagyon késő.
dr. Babina Bernadett jegyző: Nem kell addig várni, a kérelmek leadási határideje december 5.
Utána rögtön összeülhet a testület, és dönthet a kiosztásról. Karácsony előtt ki is lehet osztani.
Dr. Dudás József képviselő: Javaslatom, hogy lehetőség szerint a legkorrektebben kell
szabályozni.
Farkas János polgármester: Javaslom elfogadásra akkor azzal a kitétellel, hogy a rendeletben
ne legyen jövedelemhatár megszabva.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016(XI.15.) önkormányzati rendelete
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Farkas János polgármester: A rendeletek aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el.
10. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést, miszerint a képviselő-testületnek
döntenie kell a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárról.
dr. Babina Bernadett jegyző: Somogyzsitfa és Csákány települések is Somogysámsont
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jelölték.
Királyné Őri Mária képviselő: Sajnos hiába, ha szülők máshova viszik a gyermekeiket.
Farkas János polgármester: Somogysámson
Somogysámson. Javaslom jóváhagyásra.

község

tekintetében

egyértelmű:

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
84/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017/18-as tanévre vonatkozóan
az általános iskolai felvételi körzethatár tekintetében változást nem lát szükségesnek, továbbra
is Somogysámson települést jelöli ki. A Somogy Megyei Kormányhivatal értesítésével
megbízza a polgármestert és a jegyzőt.
Felelős: Farkas János polgármester
dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: 2016. november 30.

11. Somogysámsoni könyvtárosi állás betöltésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívottak: Varga Katalin pályázó
Farkas János polgármester: Sajnos aki az önéletrajzát beküldte nem alkalmas, mivel
érettségi szükséges a könyvtárosi álláshoz, még így is, hogy a kaposvári könyvtárhoz
tartozunk.
Nagy Lászlóné intézményvezető meghívott: Lenne egy másik jelentkező, aki behozta az
önéletrajzát. Jelenleg a polgárőrségnél kulturális közfoglalkoztatott, ő szívesen ellátná ezt
a feladatot, ha marad ez a kulturális közfoglalkoztatotti lehetőség, akkor ennek keretében
is, külön megbízási díj nélkül.
Farkas János polgármester: Ez szerintem is jó ötlet. Javaslom, hogy januártól a Tombor
Tímea lássa el a könyvtárosi feladatokat a kulturális közfoglalkoztatotti minőségében
külön megbízási díj nélkül.
Királyné Őri Mária, dr. Dudás József képviselők: Támogatjuk.
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
85/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
1. Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete elutasítja Varga Katalin
könyvtárosként való megbízását, mivel a képzettségi feltételeknek nem felel meg.
2. Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja Tombor Tímea
könyvtárosként való megbízását külön megbízási díj nélkül a kulturális
közfoglalkoztatotti munkakör egyik részeként.
Az érintettek értesítésével megbízza a polgármestert.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: 2017. január 1.
12.

A
közösségi
együttélés
alapvető
szabályairól
és
megsértésük
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: A Doktor úr kérésére készítettem el. Beszéltünk róla, hogy
sok probléma van a községben pl. a kutyák közterületen való kóborlása, állattartás
nem megfelelő, gondozatlan ingatlanok stb. Szükséges lenne valamilyen módon
fellépni az ilyen jellegű problémák esetén. Ez a rendelet talán erre a problémára adna
megoldást.
Dr. Dudás József képviselő: Rendkívül fontos problémakörről van szó. Első ránézésre
úgy tűnik, mintha az embereket korlátozni akarná az önkormányzat az életvitelükben,
szokásaikban. Valójában ez arról szólna, hogy hogyan lehetne biztosítani a békés
egymás mellett élést. Olyan panasz van nagyon sok, melyek nem szabályozott
kérdésekről szólnak. Akkor lehet kiszabni közigazgatási bírságot, ami nem
szabálysértés és nem bűncselekmény. Azt javasolnám, hogy mivel rendkívül komplex
és sokrétű dologról van szó, először néhány ide vonatkozó rendeletünket kellene
áttekinteni, modernizálni, és utána már a közösségi együttélés szabályainak
megszegéseként fel lehetne lépni. Értem ezalatt az állattartás, avarégetés, közterület
rendbetétele, ebtartás, fakivágás, zajvédelem témaköreit különösen. Vegyenek ebben a
képviselők is részt.
dr. Babina Bernadett jegyző: Köztisztasági rendeletünk van, ebben szabályozzuk a
rendetlen ingatlanokat, ebtartást, avarégetést. Állattartási rendeletünk nincs, mivel a
jelenleg hatályban lévő Helyi Építési Szabályzat ezt nem is teszi lehetővé. Itt
megjegyzem, hogy a Helyi Építési Szabályzat is elavult, törvényességi javaslat is van,
aminek eleget kell tennünk jövő évben: vagy módosítanunk kell, vagy hatályon kívül
helyezni. Szerintem akkor nézzük át a szabályozást, és januárban térjünk vissza rá.
Kérem a képviselő Urat is, hogy tekintse át, és javaslatait várom januárban.
Dr. Dudás József képviselő: Igen, ezt nagyon jó ötletnek tartom, addig én is összeírom a
javaslataimat.
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Farkas János polgármester: Rendben, akkor javaslom a testületnek, hogy a januári
testületi ülésre halasszuk el ezt a döntést.
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
86/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet és az azzal
összefüggő tárgyú rendeletek újratárgyalását elhalassza 2017. januári nyílt üléséig.
Felelős: Farkas János polgármester
dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: 2017. február 1.

13. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy Csikós Nagy Márton
szobrászművész urat még nem sikerült elérnem a női faszobor felújításának ügyében.
Dr. Dudás József képviselő: A feleségem nevében szeretném mondani, aki a
Somogysámsonért Alapítvány új elnöke, hogy az Egyesület kapcsolatot tud létesíteni a
művész úrral, vállalja, és szívesen közreműködik abban, hogy ez a szobor minél előbb fel
legyen újítva, és a talapzatára, helyére legyen állítva.
Farkas János polgármester: Akkor megköszönöm, és kérem a segítségét ebben az ügyben.
A szennyvizes pályázattal kapcsolatban: Móring József Attila képviselő úr és miniszteri biztos
megkeresett bennünket, hogy lehetőség nyílik 100 %-os pályázatra a településünkön a
szennyvízberuházás megvalósítására. Nem kell hozzájárulást fizetni a lakosságnak, csak a
kiálló csonktól a bekötést kell állnia. Ez folyamatban van, a Drv átvállalta a pályázat
megírását. 6 település alkot konzorciumot ennek a pályázatnak a megvalósítására:
Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs, Sámson, Nagyszakácsi és Tapsony. Azt támogattam,
hogy Sávolyra menjen a szennyvíz, csak a tárgyalások akadoznak a sávolyi polgármester
úrral. Ha ez az út nem lesz járható, akkor Zsitfán valósítjuk meg. A lényeg, hogy elkészüljön
a szennyvízberuházás. A Kristály Kft. végzi a tervezést, ennek a díját kell csak kifizetni a
résztvevő településeknek lakosságszámarányosan.
Adóbevételekkel, szociális kiadásokkal kapcsolatos tájékoztató megtörtént. Nyugdíjasok
karácsonya: Javaslom, hogy ne szombaton, hanem pénteki napon legyen.
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Királyné Őri Mária képviselő: Nem értek vele egyet. Úgy gondolom, hogy ez a nyugdíjasok
számára egy ünnep, meg kell adni a módját, nem kell pénteken összecsapni. Továbbra is a
szombatot javasolom. Ha nem jó a 10-e, akkor legyen 17-én, az úgy is közelebb van a
karácsonyhoz. A konyhán dolgozók is megértik, ezt, azt én megoldom.
Farkas János polgármester: Rendben, akkor javasolom a december 17-ei dátumot.

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
87/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
1./ Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy
karácsonyi vacsorával legyenek a 60 év feletti idősek és nyugdíjasok megvendégelve max.
350 e Ft értékig összesen 2016. december 17-én (szombaton) 14 órakor.
2./A szükséges intézkedések megtételével, meghívók elkészítésével, kiküldésével megbízza a
polgármestert.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: 2016. december 17.
Farkas János polgármester: Megkeresett bennünket a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság megbízásából egy ügyvédi iroda az előterjesztésként kiküldött árkok
megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatban.
Antal Győző képviselő: Az a javaslatom, hogy mielőtt belemennénk az eladásba vagy
kisajátításba, meg kellene vizsgálni ezeket az árkokat, területeket. Ha pontosan megnéztük,
mit takarnak ezek a helyrajzi számok, azután döntsünk. Nem időhúzás végett, de a felajánlott
összegek nagyon alacsonyak. Értem, hogy ezt meg kell lépni a Vízügyi Igazgatóságnak, el is
fogadom, de azért nézzünk meg a helyszínt.
Farkas János polgármester: Egyetértek a javaslattal. Jövő héten megtekintjük a helyszínt, és
azután döntünk.
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
88/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
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1./ Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság megkeresésében való döntést elhalassza a megkeresésben foglalt területek
megtekintéséig.
2./ Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a Polgármestert,
kérje ki a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselőjétől a területről a térképet úgy,
hogy be van jelölve a megvásárolni kívánt terület, árok (árkok).
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
Farkas János polgármester: Megkapták képviselő-társaim az Alapítvány levelét. Nem
javaslom az együttműködési megállapodás megkötését, mivel nagyon sok vásárlás esetén
térülne csak meg. Erre sem az önkormányzatnak, sem a lakosoknak nincs keretük.
Királyné Őri Mária képviselő: Egyetértek vele.
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
89/2016 (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja az Őszinte Mosoly
Közhasznú Alapítvánnyal való együttműködési megállapodás megkötését. Szükséges
intézkedések megtételével, Alapítvány értesítésével megbízza a polgármestert.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Dudás József képviselő: Kérem a Polgármester urat, hogy legyen szíves beszámolni a
közmunkaprogramról.
Farkas János polgármester: A közmunkaprogramban jelenleg 20 fő dolgozik. Megoldottuk
a közmunkaprogram keretében a könyvtári ellátást, takarítást önkormányzaton, óvodánál,
orvosi rendelőnél. Az önkormányzatnak ez az egy olyan pályázata, ami fix keretösszegeket
biztosít, melyből meg tudjuk oldani a falu tisztántartását, felújítási munkálatokat pl. most
megcsináltuk az Ida előtti boltszakasznál a hidat, járdát. Az önkormányzatnak egy fillérjébe
nem került.
Dr. Dudás József képviselő: De rengeteg munkabér és energia, 30 ember fizetett munkaideje
napokig-hetekig. Ne beszéljünk arról, hogy ez semmibe nem került.
Farkas János polgármester: Nem, azt mondtam, az önkormányzatnak semmibe nem került.
Dr. Dudás József képviselő: Viszonylag igen drága, hány órában, mennyi fizetésért
dolgoztak. Valójában az önkormányzat feladata-e a közúton hidat építeni, javítani? Lehet,
hogy nem is a mi feladatunk lett volna, hanem a közútfenntartó fele kellett volna egy
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megkeresést intézni. Ez kérdés volt, és továbbra is nyitott kérdés. Én úgy gondolom, vitatható
annak a hídnak a közmunkaprogrammal történő felépítése, még akkor is, ha nagyon jó, hogy
elkészült és kulturáltan néz ki.
Farkas János polgármester: Álláspont kérdése. A közmunkaprogramba bele lehetett tenni
ezt az egészet, a közmunkaprogramot erre is kitalálták. Ez a közmunkásoknak egy
képességfejlesztő is, látják azt, hogy egy szakirányú munkát el tudnak végezni. Sok község
ennek nagyon örülne. Az országgyűlési képviselő több falu képviselője előtt azt mondta,
példaértékű, hogy mi ilyet fel tudtunk vállalni. A cél a fontos, hogy szebbé és jobbá tegyük a
települést. A másik része a dolognak, hogy nagyon sok közfoglalkoztatottat foglalkoztattunk.
Hibát bármikor lehet találni. Hibát csak az vét, aki dolgozik. Biztos lesznek olyan emberek,
akik nem úgy állnak hozzá a munkához. Sajnos soknak nincs végzettsége, de azért tényleg
odaállnak. Azt hiszem, bizonyítottak. Én is beletettem a szakmai tudásom a dologba. Ehhez
többet nem tudok hozzáfűzni.
Dr. Dudás József képviselő: Ennyi volt a beszámoló?
Farkas János polgármester: Igen. A részletes beszámolót minden képviselő meg fogja kapni
írásban.
Dr. Dudás József képviselő: Úgy gondolom, hogy a közmunkaprogram sok embernek a
fizetett munkaideje és a falunak jelenleg van egy faluképe és úgy látom, hogy a
közmunkaprogram nem a résztvevők igyekezetén múlik, bár nyilván szervezési nehézségek
mindig vannak, hanem prioritások vannak a faluban, hogy ki mire gondolja felhasználni ezt a
falu számára valóban ingyen, a program által meghirdetett munkaerőt. Csak néhány dolog,
ami eszembe jut a faluban: a hirdetőtáblák állapota, buszmegállók állapota, az óvodai játékok
állapota, orvosi szolgálati lakás kerítésének az állapota. átfolyók, árkok tisztításában való
részvétel a lakosság mellett. Az én álláspontom képviselőként, esetleg hogy a testület
minimálisan is hozzászólhatna akár vélemény szintjén, hogy hogyan látja ő a falu állapotát,
volna-e javaslata, hogy mire lehetne felhasználni ezt a közmunkaprogramot. Én azt fájlalom
és azt kifogásolom, hogy az elmúlt egy évben a testület egyszer sem kapott lehetőséget arra,
hogy a kritika megfogalmazásán kívül részt vegyen a közmunkaprogram alakításában. Ez volt
az egyik, a másik a már előbb említett kérdés: milliós eszközbeszerzések pl. kőzúzógép stb.
milyen célt szolgálnak, érdemes-e pl. ezzel a térkőgyártással foglalkozni. Azon kívül, hogy az
önkormányzat udvarában valóban lett egy szép burkolat, jövőre vonatkozóan ezeknek az
eszközöknek bármilyen célja, értelme van-e. Tudjuk-e ezeket használni, bevételi forrás lesz-e.
Ha anno a képviselő-testület elé került volna, hogy eszközbeszerzésre mi a javaslat, nekem
lett volna egy: az avarégetés kapcsán minden alkalommal felmerül a komposztálás. Úgy
tudom, hogy az önkormányzatnak gépe van, tudna ágakat, gallyat darálni, komposztálni, de
egy alkatrész hiányzik, mely összekapcsolja a traktort meg a darálót. Mindjárt javasoltam
volna, hogy ezt érdemes volna orvosolni. Utána lehetne előremenni, az önkormányzat akár
szolgáltatásként felvállalhatná a felesleges gallyak begyűjtését. Ezzel elejét vehetnénk a
közmunkások általi ágégetésnek.
Farkas János polgármester: Egyetlen egy ágat nem égettünk el, csak a fenyőfát, azt nem
lehet összeszecskázni…
Dr. Dudás József képviselő: Nekem összefoglalva az lenne a kérdésem, miért nem működik,
és miért nem lehet működőképessé tenni az ágdarálót? Ez lenne a kérdésem. Van-e arra
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remény, hogy a Polgármester úr meggyőzhető arról, hogy szükséges az ágdaráló, hogy
beszerezze azt az egy alkatrészt?
Bohár László tanyagondnok meghívott: Nem egy alkatrészről van szó, ennél bonyolultabb.
Egyszerűbb megoldás lenne szerintem valakitől bérelni egy napra egy traktort, mely
kompatibilis ezzel az ágdarálóval. Egy nap alatt óriási mennyiséget össze lehet darálni.
Farkas János polgármester: Megígérem, hogy a szakmai tudásomat is beleadva
összeállítom, hogy működjön, de ebben az évben sokkal több fontos feladat volt.
Királyné Őri Mária képviselő: A Böki hegyi út árokásása be volt tervezve, még képviselőtestületi határozat is van róla.
Farkas János polgármester: Tudom, neki is állítottam őket…
Királyné Őri Mária képviselő: Kimentem megnézni augusztusban, és a 23
közfoglalkoztatottból egy fő volt csak kint. Jelenléti íven meg mindenki itt volt. Nekem ez
régi mumusom és nem is fogom hagyni. Úgyhogy nagyon-nagyon nem működik a
közmunkaprogram Somogysámsonban. Nem volt olyan testületi ülés, amin nem kértem volna,
hogy ezen változtassunk. Volt olyan testületi ülés, amire direkt nem jöttem el, el kellett
gondolkodnom azon, hogy így tudom-e egyáltalán csinálni. Nem tudom, hogy miért csak
nekem mumus a közfoglalkoztatás. Szörnyű!
Dr. Dudás József Képviselő: Nem csak a képviselő asszonynak mumusa a közfoglalkoztatás,
az én eddigi hozzászólásaim is arról szólnak, a falu összvéleménye is, hogy problémás a
közmunkaprogram. A Polgármester úr viheti továbbra is úgy a közmunkaprogramot mint
eddig, a képviselő-testület javaslata, kérése és határozata ellenére, saját maga kezeli, testületet
nem kérdez és utólag sem tájékoztatja, ami ilyen jellegű vásárlások mellett a kötelessége
volna. Ha egyszemélyben magához rendeli, akkor el kell fogadnia a kritikát, korrekt
beszámolót kell előterjeszteni, nem improvizálni, konkrétan a munkafolyamatokat, pénzügyi
vonzatokat, korrekt beszámolót elvárhat a testület. Vagy a képviselők folyamatos jelzéseit
meghallgatva bevonja a testületet a munka tervezésébe, ellenőrzésébe, innentől kezdve a
felelősség közös és együtt viseljük a kritikát vagy az elismerést a lakosság részéről. Ezt a
közmunkaprogramról történő beszámolót a magam részéről nem tudom elfogadni.
Antal Győző képviselő: Nem tudna-e a Doktor úr a közmunkásokra szabadnapot kivenni,
parancsolni a közmunkásoknak. Hátha eredményesebben dolgoznának. A rábízható
képességüket magunkhoz mérjük. Igaz, hogy dolgozhatnának többet, de azt is be kell látni,
hogy a falu összetétele, aki közmunkára szorul, annak kb. 50 %-a semmire nem alkalmas.
Helyi lakos: Meg kell nézni, Sávolyon jól működik a közmunkaprogram.
Farkas János polgármester: Sávolyon 5 fő van közmunkás, nem 60 fő.
Helyi lakos: Kell itt ennyi embert foglalkoztatni? Ennyi emberrel már nem lehet bírni?!
Sokan aláírják és hazamennek. Kinevetnek minket, akik rendesen dolgozunk.
Antal Győző képviselő: Sávolyon volt egy munkafelügyelő, aki előtte börtönőrként
dolgozott. Ő tudott fegyelmet tartani. Itt senki nem vállalja. Ezért kérdeztem a Doktor úrtól
mennyi szabadideje van. Ezt egyedül a Polgármester nem tudja ellátni.
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Dr. Dudás József képviselő: A közmunkaprogram egy munkahely, nem értek egyet azzal, ha
nem működik egy munkahelyen a munka, akkor a beosztottra tolom át a felelősséget, hogy
képzetlen, nem fogad szót stb. A munkahely a felelős. Értelmes feladatokat kell adni,
megszervezni a munkafolyamatot, jelenléti ív működjön, legyen következménye, ha ittasan
jön, ha nem dolgozik. Még egyszer, illetve sokadszorra elmondom ugyanazt: vagy a
Polgármester egy személyben csinálja, de akkor csinálja jól, vagy vállalja a kritikát, vagy
szíveskedjen bevonni a testületet, hallgasson meg más véleményeket is a falu érdekében, hogy
hogyan lehetne ezt úgy csinálni, hogy látszata legyen, elégedett legyen a benne dolgozó,
elégedett legyen a település. Ne úgy érezzük, hogy elfecséreljük ezt a munkát.
Királyné Őri Mária képviselő: Minden testületi ülésen ezt kértem, 2 éve semmi mást nem
kérek, hogy együtt oldjuk meg a problémát. Minden hónapban a Polgármester úr választotta
ki az embereket egyedül egy személyben. Nem hallgattad meg a véleményünket, hogy aki
nem dolgozik, azt nem kell felvenni. Ez nem mostani probléma, kettő éve ez a gond. Látom,
hogy a faluban fel-alá mennek az emberek, a boltnál isznak, 3 után mennek haza. Személy
szerint arra kértem a Polgármester urat, engedje meg, hogy közösen dolgozzunk. Amikor
beteg volt, volt 3 ember, akit kirúgtunk. Azóta senkit, sőt azok is vissza lettek véve. Meg kell
kérni szépen a közmunkás, hogy dolgozzon, Ha merek neki szólni, fel van háborodva. Nem
tudjuk, hogy ki dolgozik, ki nem. Ezért kértem a legelején: sárga mellény!! Nem tisztelik,
kinevetik a Polgármester urat. Csak annyit kérünk: tudjuk kik dolgoznak. Jogom van rá
szólni, ugyanolyan jogunk van szólni.
Farkas János polgármester: Rászólni igen, de irányítani nem.
Királyné Őri Mária képviselő: Polgármester úr szerint az irányítás, ha szólok neki, hogy
dolgozzon? Ez a lényeg: csak a Polgármesternek van joga minden közmunkásokkal
kapcsolatos dologhoz? Akkor nem kell testület. Soknak ugyanez a véleménye a faluban, itt is,
és az utcán is. Szörnyű, ahogy működik.
Farkas János polgármester: Én vagyok az Önkormányzatnál a jogi személy, ha jól tudom!!
Rendben van. A közmunkaprogramot át fogom tekinteni, és a következő héttől átadok
mindent a testületnek, létszámot, programokat, mindent.
Helyi lakos: Én közmunkásként dolgozok, és nem fogok 52.000 Ft-ért megszakadni!!
Másik helyi lakos: Akkor ne menjél el dolgozni! Inkább köszönnék meg ezt a lehetőséget.
Antal Győző képviselő: Miért nem veszünk fel irányításra egy embert?
Helyi Lakos (közmunkás): Mert senki nem vállalja el. Félünk.
Dr. Dudás József képviselő: A testületi ülést a közmeghallgatással nem célszerű összevonni.
A jövőben ezt jobb lenne különválasztani, ez az egyik javaslatom. Kérek a Jegyző asszonytól
egy helyesbítést: a Polgármester nem jogi személy. A képviselő-testület a felelős az
önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáért. Ezért szükséges a pénzügyi beszámoló is a
Polgármester részéről.
dr. Babina Bernadett jegyző: Természetesen nem jogi személy. A testületet képviseli a
Polgármester, átruházott hatáskörében intézkedhet, de beszámolási kötelezettséggel tartozik a
testület felé abban is.
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Dr. Dudás József képviselő: És hogy viszonyul egymáshoz a testület és a Polgármester?
dr. Babina Bernadett jegyző: Mellérendelt viszony, de az ülés irányítása a Polgármester
feladata.
Farkas János polgármester: Jövő héten részletes pénzügyi beszámolót fog kapni a testület a
közmunkaprogramról.
Antal Győző képviselő: Meddig vannak a jelenlegi közmunkások?
Farkas János polgármester: 2017. február 28-ig. Azok vannak benne az éves
közfoglalkoztatásban, akikkel meg voltam elégedve.
Dr. Dudás József képviselő: Pár betegem azt mondta, soknak megszűnt novemberben. Ez
ellentmondásban van az előbb elhangzottakkal.
Farkas János polgármester: Igen, most novemberben szűnt meg 16 fő, mezőgazdasági
közfoglalkoztatás 10 fő, helyi sajátosságok most szűnt meg 6 fő. Összesen maradt 20 fő
február végéig. A közmeghallgatás keretében az alábbiakról szeretném tájékoztatni a
megjelenteket:
A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján 6 testületi ülést kötelező tartani egy évben,
a korábbi évekhez hasonlóan idén is ennél jóval több, 12 ülést tartottunk. Közel 100
határozat, illetve 16 rendelet, rendeletmódosítás született az elmúlt időszakban.
A költségvetéssel kapcsolatban, körülbelül 200 millió forint az, amivel az önkormányzat
gazdálkodik. Ezen összeg döntő részét az intézmények fenntartására kell fordítani.
Szívügyünk nem csak a hozzánk tartozó AMK, az iskola is mindennapi része munkánknak
életünknek- bár költségvetésileg nem tartozik hozzánk. Folyamatosan törekszünk a takarékos
gazdálkodásra, amely mellett új pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni.
Az idei évben csökkentenünk kellet a lakáscélú támogatás mértékét, melynek fő oka a
működési támogatásban a szociális keret nagy mértékű csökkenése.
A nyári gyermekétkeztetésre ez évben is sikeresen pályáztunk, sok család elégedettségére. Itt
megjegyezném, hogy az elszállításhoz szükséges éthordókat önkormányzatunk biztosította
mindenki számára.
Szociális tűzifa pályázaton 45 m3 nyertünk, melynek a szállítási költsége szintén
költségvetésünket terhelte. A tavai évben 110 m3 volt. A kiosztási határidő február 25-e.
A start munka program is egyfajta pályázat, melynek keretében, mind a munkabér, mind a
programban szereplő eszközök nagymértékű tervezést és szigorú elszámolást igényelnek, nem
felhánytorgatva, de sokszor éjszakába elhúzódott a munka. A program lehetőséget biztosít,
olyan fejlesztések megvalósítására amely pályázatok útján nem valósíthatóak meg , mint
például járda építés.
A mezőgazdasági program keretében sok friss zöldséggel, láttuk el elsősorban a
közétkeztetést, a többlet termelésből a lakosságot.
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Az idei évben folytattuk a betonelemek gyártását, lerakását. A fajtái, térkő, mederlap,
szegélykő, gyeprács, kisebb mennyiségben járdalap. A szomszédos településnek is
gyártottunk 100 db szegélykövet.
Mint már említettem eszköz beszerzést is tartalmaznak a pályázatok közel 6 000 000 Ft
értékben.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma a településen: 130 fő, akiknek
az éves felülvizsgálatukig 30 nap munkaviszonyt kell igazolniuk. Amennyiben ez nem teljesül
ezt követően nem fognak segélyben részesülni. Ez inkább csak figyelemfelhívás, és
hangsúlyozom, hogy az önkormányzatnak jelenleg nincsen olyan kötelezettsége, hogy
mindenkit foglalkoztasson. Felhívom a figyelmet, hogy a hivataloktól kapott értesítéseket
vegyék komolyan, mert ellátásuk függhet tőle.
Tudatában vagyunk viszont annak, hogy nagyon nehéz ma munkát találni, az alul képzettség
még jobban megnehezíti mindezt.
A korábbi évekhez hasonlóan indult a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat, melyre az idei
évben 3 fő adta be igényét.
Beiskolázási segélyben részesítette az önkormányzat a felső tagozatos diákokat.
Füzetcsomagot biztosított minden Somogysámsonba járó általános iskolásnak és
térítésmentesen biztosítjuk az iskolai étkeztetést.
Járda felújításra pályázott önkormányzatunk- sajnos nem nyertünk. Itt megjegyezném, hogy
40 szeres igény jelentkezett.
A
faluház
külső
felújítására
adott
be
pályázatot
önkormányzatunk
az
adósságkonszolidációban nem részesült települések számára kiírt pályázatban 10 millió Ft
értékben mely még elbírálás alatt van.
Hat település alkotott konzorciumot a szennyvíz elvezetés megvalósítására- Tapsony,
Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs és Somogysámson.
Pályázat lebonyolítását a DRV segítségével végezzük. A pályázat 100%-ban támogatott, így a
lakosságnak nem kell hálózatfejlesztési hozzájárulást jelen állás szerint fizetnie.
A szemétszállító törvény megváltozott. A lényege a lakossági számlafizetés, melynek egyik
feltétele a megfelelő nagyságú edényzet biztosítása a lakosság részéről. A probléma mentes
átálláshoz településünkön minden háztartásnak biztosítottuk az igényeiknek megfelelő kukát.
Az idei évben elkezdődött a szelektív hulladék gyűjtés, melyhez pályázat útján kaptuk az
edényzetet. A kiosztásával Marótpuszta településrészen megszűnt az illegális szemétlerakás,
szemét égetés. Nem szűntek meg viszont a nyári gyújtogatások, avar égetések, melyre kérem
az ott lakókat a fokozottabb odafigyelésre.
Folyamatosan zajlanak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása állagmegóvása.
Befejeződött a gyógyszertár épületének fűtés korszerűsítése 1millió Ft értékben., a Fő utca
49-es házszámú szolgálati lakás kisebb tetőfelújítása, és a Fő utca 94-es szolgálati lakás
terasz felújítása . Folyamatban van még a 135-ös házszámú szolgálati lakás tetőszerkezetén hó
kampó felrakása.
Befejeződött a közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos led-es fényvetőkre, melynek
keretében plusz lámpatestek is felhelyezésre kerültek, a Böki utca végén, a Marcali felé
vezető útelágazáshoz- itt egy új kandelábert kellet elhelyezni, mivel az új rendelkezés szerint
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a trafó állomásnál nem szerelhető fel világító test. Az újjá épült templomunk éjszakai
megvilágítása, szintén e fejlesztés keretében történt.
Településünkön több alkalommal osztottak ruhákat használati eszközöket. Szeretnénk
megköszönni a Családsegítő szolgálatnak, Kovács Ilona Balatonberényi lakosnak,
Szőkedencs Község Önkormányzatának adományaikat.
Szeretném megköszönni továbbá, Gőndics János Plébános úrnak a nagy mennyiségű
burgonyát, vöröshagymát mellyel a rászorulókat a tavalyi évhez hasonlóan, idén is támogatták
a községünkben élőket.
Kulturális rendezvényekben sem volt hiány az idei esztendőben. Köszönetet szeretnék
mondani minden részvevőnek, szervezőnek és nem utolsó sorban a támogatóinknak akik
anyagi és egyéb formában segítettek bennünket .
Testületünk összetétele is megváltozott Meretei Imre képviselő feladatát Antal Győző
képviselő társunk látja el.
Köszönöm a testületnek, AMK dolgozóinak, iskolánk dolgozóinak, hivatali dolgozóknak és
nem utolsó sorban jegyzőnknek Dr Babina Bernadettnek , hogy nehézségek közt is megtudtuk
oldani az önkormányzati feladatokat. Köszönöm a sok túlórát, hogy szabadidejüket, nem
ritkán egészségüket feláldozva, szolgálták közösségünket!!!!
Nagyon fontosnak tartom mindezt megemlíteni mert munkájuk nélkül mi sem tudnánk
eredményeket felmutatni.
Kívánok a továbbiakban jó egészséget mindnyájunknak.
Antal Győző képviselő: A ledes világítással kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a
templomnál lévő zavaróan kivilágít az útra, ha lehetne, valahogy át kellene fordítani.
Farkas János polgármester: Rendben, megoldjuk. Elmaradt még: a Telenoros toronnyal
kapcsolatos megkeresés. Szerintem sajnos semmit vagy nagyon keveset nyernénk ennek a
toronynak a felépítésével, ráadásul nagyon nem tartom egészségesnek, teljesen benn a
faluban...
Dr. Dudás József képviselő: Egyetértek, én sem támogatom.
Farkas János polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, jelenlévőket, van-e
valakinek további kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a nyílt ülést és közmeghallgatást bezárom.
k.m.f.

Farkas János
polgármester

Dr. Babina Bernadett
jegyző
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