Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete
__________________________________________________________
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
február 15-én 15.30 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Önkormányzat hivatali helyisége, Somogysámson

Jelen vannak:

Farkas János polgármester
Gelencsér Lászlóné alpolgármester, Dr. Dudás József képviselőtestületi tagok

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

Magyar Mária pénzügyi ügyintéző

Farkas János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogysámson Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, a pénzügyi ügyintézőt.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő
jelen van. Az ülést megnyitom.
Farkas János polgármester: Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő
napirendek tárgyalásának és annak sorrendjének elfogadását.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet:

NAPIREND
1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó
2. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató
Előterjesztő: Farkas János polgármester
3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
támogatásairól szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
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4. Farkas János Somogysámson Község Polgármestere 2017. évi szabadságolási
ütemterve megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
5. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosításának megtárgyalása, az intézményi és étkezési térítési díjakról
szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
6. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről
szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
7. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester
19/2017. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2017. február 15-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja
1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó
2. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató
Előterjesztő: Farkas János polgármester
3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
támogatásairól szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
4. Farkas János Somogysámson Község Polgármestere 2017. évi szabadságolási ütemterve
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
5. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosításának megtárgyalása, az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló rendelet
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
6. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről
szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
7. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó
Farkas János polgármester: Az előterjesztést, rendelettervezetet megkapták
képviselőtársaim. A szöveges előterjesztésben minden részletesen ki van mutatva, hogy mit
mire terveztünk: a központi támogatások összege és összetétele, a helyi bevételek mértéke,
összetétele, az előző évi teljesítés, pénzmaradvány összege, kötelezően ellátandó feladatok,
fejlesztési lehetőségek lettek az idei év költségvetés tervezésekor figyelembe véve. Idei évre a
gazdálkodás lesz a jellemző, viszont sokat szeretnénk pályázni.
A fentiek alapján javasolom elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
minden tagja eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak
megfelelően.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
20/2017 (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a
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képviselőtestület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi.

eleget

tett

Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
támogatásairól szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: Megkapták az írásos előterjesztést, rendelet tervezetet a
képviselők. Ahogy az előterjesztésben is írtam, a törvényi rendelkezések értelmében a
képviselőtestületnek évente kell rendelkeznie az illetménykiegészítésre vonatkozóan, így
időszerű a 2017. évre vonatkozó rendelet elkészítése. A jelenleg hatályos, helyi rendeletek
értelmében mind a főiskolai végzettségű köztisztviselők, mind a középiskolai végzettségű
köztisztviselők az alapilletmény 20 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítésben
részesültek eddig, és továbbra is ez maradna a rendelet tervezet szerint.
Farkas János polgármester: A fentiek alapján javaslom elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól,
a szociális és kegyeleti támogatásairól
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. Farkas János Somogysámson Község Polgármestere 2017. évi szabadságolási
ütemterve megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester
Farkas János polgármester: Képviselő-társaim megkapták az előterjesztést. Az abban
leírtak szerint javaslom elfogadásra.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
21/2017 (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
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Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva
Farkas János Somogysámson Község Polgármestere 2017. évi szabadságolási
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Szabadságolási ütemterv
2017. év
Hónap

Nap

Január

-

Február

1

Március

12

Április

5

Május

10

Június

5

Július

3

Augusztus

10

Szeptember

3

Október

-

November

3

December

2

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
HATÁRIDŐ: folyamatos
FELELŐS: dr. Babina Bernadett jegyző
Farkas János polgármester
5. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosításának megtárgyalása, az intézményi és étkezési térítési díjakról
szóló rendelet megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: A rendeletet azért szükséges módosítani, mivel intézményünk
a Bernáth Aurél ÁMK Konyha 2017. március 1-vel emeli az intézményi térítési díjat 650 Ftról 680 Ft-ra, ahogy azt az előző testületi ülésen elfogadtuk. Emellett külön rendeletet is el

5

kellett fogadni az intézményi és étkezési térítési díjakról a Somogy Megyei Kormányhivatal
Intézkedési terve alapján, ennek a hiányosságnak tettünk most eleget.
Farkas János polgármester: Javaslom elfogadásra először a térítési díjról szóló rendeletet,
ha kérdés, észrevétel nincs.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II.15.) rendelete
az intézményi és étkezési térítési díjakról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Farkas János polgármester: Javaslom elfogadásra a szociális rendeletünk módosítását, ha
kérdés, észrevétel nincs.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
6. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről
szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: A Doktor úrral közösen elkészítettük ezt a rendelet
tervezetet, mely szükséges a község helyi szintű problémáinak hatékonyabb
elrendezésében.
Farkas János polgármester: Nekem lenne javaslatom. A zajvédelmi szabályoknál szerintem
vasárnap és ünnepnapokon korlátozott óraszámban sem kellene megengedni a fűnyírózást
stb., illetve a gázágyúra is ez vonatkozna a szombati napra, mivel napközben amúgy sem
szokták ezzel a vadakat riasztani, teljesen felesleges erről külön rendelkezni.
Dr. Dudás József képviselő: Igen, ezzel én is egyetértek. A vadriasztásnak a tilalmi
időszakra vonatkozóan sokféle más lehetősége is lenne, többek között pl. az ultrahanggal
működő vadriasztó. Ez nem az én egyedi problémám, hanem nagyon sokan panaszkodtak
nekem ezzel kapcsolatosan a faluban, csak nem mernek szólni.
Farkas János polgármester: Javaslom elfogadásra ezekkel a módosításokkal a rendeletet, ha
kérdés, észrevétel nincs.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

7. Egyebek
Előterjesztő: Farkas János polgármester
7.1 dr. Babina Bernadett jegyző: Szükséges a közművelődési feladatellátásról rendeletet
alkotni, mivel részt vesz a település a kulturális közfoglalkoztatotti programban, melynek
többek között ez a rendelet is előfeltétele.
Farkas János polgármester: Javaslom elfogadásra, ha kérdés, észrevétel nincs.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (II.15.) rendelete
közművelődési feladatellátásról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Farkas János polgármester: A rendeletek aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el.
7.2 Somogysámson településen felépülő Telenor toronnyal kapcsolatos problémák
megtárgyalása (22)
dr. Babina Bernadett jegyző: A Telenor képviseletében felkeresett telefonon Kiss László
engedélyezési menedzser. Tájékoztatott, hogy 2015 novemberében keresték meg először emailben a Polgármester urat, a Somogysámson településen felépítendő Telenor toronnyal
kapcsolatban. Mivel választ nem kaptak, így telefonon is felkeresték. Később – 2016
januárban – az akkor még hatályban lévő Helyi építési szabályzat megküldésre került
kérésükre a Polgármester úr által. A Telenor munkatársai úgy érzékelték telefonos
megkereséseik alkalmával, hogy a Polgármester úr nem zárkózik el, támogatja a torony
felépítését. Elkészítették a műszaki tervdokumentációt, megküldték a Hivatalnak, illetve a
testület véleményét is kikérték, de a testület nem támogatta a Torony felépítését. Ezután
személyesen, előre egyeztetett időpontban felkeresték a testületet, Polgármestert, és ott is
elutasító válaszokat kaptak. Felkeresték a Somogy Megyei Kormányhivatalt, segítségét kérve
ezen helyzet megoldására. Idén januárban a testület hatályon kívül helyezte Somogysámson
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Község Helyi Építési Szabályzatát, erről is értesültek. Kiss László a telefonban elmondta,
hogy sem az országos, sem a helyi szabályok nem tilthatják meg a torony felépítését azon az
ingatlanon, ahova megtervezték, a testületnek eddig is „csak” véleményező szerepe volt. Az
ingatlan tulajdonosával megegyeztek már egy éve, bérleti díjat fizetnek neki, a környéken
lakók pedig aláírták, hogy hozzájárulnak a torony felépítéséhez. Nem érti, hogy a testület
miért van ennyire a Torony felépítése ellen. Elmondtam a testület aggályait, illetve félelmeit a
Torony káros egészségügyi hatásai miatt. Erre ígéretet tett, hogy elküldi az e témával
kapcsolatos egészségügyi tanulmányokat. Tájékoztattam továbbá, hogy a testület későn
értesült erről, és akkor is csak a műszaki terveket kapta meg, a településnek ebből származó
pozitív hatásairól nem kaptunk semmiféle kimutatást. Ekkor arra hivatkozott, hogy a
Polgármester úrnak már korábban, e-mailben minden megküldésre került. Elismerte, hogy
valóban csak a műszaki tervdokumentáció került megküldésre, nem gondoltak arra, hogy a
Toronnyal kapcsolatos mindenfajta következményről be kellene számolniuk, ebben valóban
hibáztak, és ezért elnézést kérnek. Céljuk a településsel való pozitív kapcsolat, kölcsönös
bizalom és együttműködés.
Dr. Dudás József képviselő: A testület legfőbb feladata a település érdekeinek védelme. A
torony projekttel kapcsolatban a település nem kapott hivatalos megkeresést, ajánlatot, hanem
a testület egy kész kivitelezési tervet kapott, tájékoztatás nem volt, kompenzációról nem volt
szó a károkra nézve. Tehát összefoglalva a testület az eljárásrendet kifogásolta. Az egész
megkeresés, egész eljárás kifogásolható. A Telenor eldöntötte, hogy megcsinálják, nem volt
mérlegelési lehetőség. Személyes találkozásunkkor azt az ígéretet tették, hogy elölről kezdjük
a tárgyalást. Győzzenek meg minket, miért jó ez Sámsonnak. Az elől nem zárkózik el a
testület, hogy elölről indítsák a megbeszélést. Nem végleges elutasítás volt, ajánlottunk más
területet, saját tulajdonunkat is felajánlottuk. Szerintem a határozatba bele kellene írni, hogy
kifogásolja a testület, hogy a Telenor egy kész tervvel állt az önkormányzat elé,
kompromisszumra nem volt hajlandó, nem volt teljes körű a tájékoztatás, hogy mit akarnak,
milyen hatásokkal jár, negatív és pozitív hatásokról egyaránt. Nem volt szó a kiadásokról,
nem kaptunk megfelelő tájékoztatást az építkezés várható hatásairól építészeti vonatkozásban.
Nem volt miről tárgyalni, véleményezni. Kaptunk egy „kész tervet+egy bérelt területet”. Nem
engedték, hogy az Önkormányzat tárgyalási pozícióba kerüljön.
Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Igen, szerintem is megfelelő tájékoztatás mellett egy
lakossági fórumot kellett volna tartani.
Dr. Dudás József képviselő: Lehet, hogy megkérdeztek néhány embert, de a képviselőtestületet megfosztották azon jogától, hogy lakossági fórumot hozzon létre, meghallgassa a
lakosokat ebben a témában. Javaslom, hogy keressük meg az országgyűlési képviselőnket, a
Somogy Megyei Kormányhivatalt, a Somogy Megyei Közgyűlést, hogy adjanak ki egy
állásfoglalást ezzel a témával kapcsolatban.
Farkas János polgármester: Rendben, egyetértek vele.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
22/2017 (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:
1. Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kifogásolja, hogy a
Telenor egy kész tervvel állt Somogysámson Község Önkormányzata elé, nem volt
teljes körű a tájékoztatás, hogy milyen hatásokkal jár, negatív és pozitív hatásokról
egyaránt. Nem tájékoztatták a testületet a kiadásokról, nem kaptak megfelelő
tájékoztatást az építkezés várható hatásairól építészeti vonatkozásban. Nem engedték,
hogy Somogysámson Község Önkormányzata tárgyalási pozícióba kerüljön.
Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kifogásolja az
eljárásrendet. Kérése a Telenor felé, hogy teljes körű tájékoztatást adjon a Torony
felépítéséhez fűződő összes következményről, a Torony pozitív és negatív hatásairól a
településre nézve. Megfelelő tájékoztatás mellett a település összes lakosának egy
lakossági fórum tartása indokolt.
2. Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert,
hogy az országgyűlési képviselő úrtól: Móring József Attilától, illetve a Somogy
Megyei Közgyűlés elnökétől, alelnökétől egy hivatalos állásfoglalást kérjen a Telenor
torony felépítésével kapcsolatban.
3. Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt egy
hivatalos szakmai állásfoglalás kérésére a Somogy Megyei Kormányhivataltól.
Felelős: Farkas János polgármester
dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: értelem szerint
7.3 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
megtárgyalása
Előterjesztő: Farkas János polgármester

Igazgatósággal

való

megállapodás

Farkas János polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan megkereste az Önkormányzatot a
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy idei évre támogassuk 60 Ft/fő
összeggel, ez kb. 45.000 Ft-ot jelentene. Javaslom a támogatást.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 3 fő
A képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
23/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozata
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Együttműködési megállapodást
a Marcali Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az előterjesztéshez mellékelt formában
elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a 60 Ft /lakos
támogatási összeg Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő
kifizetésre.
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Felelős:
Határidő:

Farkas János polgármester
2017. február 28.

7.4 Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása
Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést, miszerint a képviselő-testületnek
véleményeznie kell a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárokat.
Somogysámson község tekintetében egyértelmű: Somogysámson. Javaslom jóváhagyásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
24/2017 (II.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: azonnal
7.5„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra pályázat benyújtása

rendszer

országos

Farkas János polgármester: 2017. október elsejével az önkormányzati ASP rendszer
gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adó rendszeréhez csatlakoznak Kormány
rendelet melléklete szerinti helyi önkormányzatok, így a Somogyzsitfai Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok is. 2018. január elsejéig az
önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi
önkormányzat. A pályázat célcsoportjai önkormányzati hivatalok, közös önkormányzati
hivatalok, ezzel összhangban pályázatot Somogyzsitfa Község Önkormányzata nyújthatja be,
mint a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata. A közös
önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó
lakosságszáma a kategóriába sorolás alapja. Somogyzsitfa az 1. kategóriába tartozik. Az
igényelhető támogatás az 1. kategóriában 6.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az
összes elszámolható költség 100 %-a. Támogatom, hogy Somogyzsitfa Község benyújtsa a
pályázatot.
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Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
25/2017 (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a közös hivatal
székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: 2017. március 6.
7.6 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatási kérelmének megtárgyalása
Farkas János polgármester: Sajnos az Önkormányzat anyagilag jelenleg nincs abban a
helyzetben, hogy támogatni tudja őket. Remélhetőleg jövőre már sikerül támogatnunk.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 3 fő
A képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
26/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozata
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem támogatja a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége támogatási kérelmét. A szükséges intézkedések
megtételével, kérelmező értesítésével megbízza a Polgármestert.
Felelős:
Határidő:

Farkas János polgármester
értelem szerint
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7.7 Vakok és gyengénlátók kérelmének megtárgyalása
Farkas János polgármester: Sajnos az Önkormányzat anyagilag jelenleg nincs abban a
helyzetben, hogy támogatni tudja őket. Remélhetőleg jövőre már sikerül támogatnunk.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 3 fő
A képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
27/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozata
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem támogatja a Vakok és
Gyengén látók támogatási kérelmét. A szükséges intézkedések megtételével, kérelmező
értesítésével megbízza a Polgármestert.
Felelős:
Határidő:

Farkas János polgármester
értelem szerint

7.8 DRV Zrt. meghatalmazásának megtárgyalása
Farkas János polgármester: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11.§-a rendelkezik arról, hogy „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága
érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet
szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint
a beruházási terv. A Vksztv. módosítása a gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének
elkészítését az ellátásért felelős önkormányzathoz, a felújítási és pótlási terv részének
elkészítését pedig a szolgáltatóhoz rendelte. A Társaság az Önkormányzat felhatalmazása
alapján vállalja az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek beruházási tervének
elkészítését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak törtnő benyújtását és a
kapcsolódó ügymenet lefolytatását. A gördülékeny és egységes ügyintézés érdekében kéri a
DRV Zrt., hogy az előterjesztéshez is mellékelt nyomtatványon meghatalmazzuk.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 3 fő
A képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
28/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozata
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Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a 11-15626-1-006-01-14
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_339 Somogysámsoni kistérségi vízmű Ellátásért
Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a
felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
7.9 A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.3-16
azonosítószámú pályázat benyújtásának megtárgyalása
Farkas János polgármester: Az EFOP-1.5.3-16 konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi
felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi
esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és
erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok
megvalósításának támogatása. A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi
formában van lehetőség. Egy konzorciumban legalább 5 (maximum 10) települési
önkormányzatnak kell részt vennie. A konzorciumban részt vevő önkormányzatok: Marcali,
Somogyvár, Somogyvámos, Buzsák, Lengyeltóti, Somogyzsitfa, Somogysámson, Kéthely. A
konzorcium vezetője Marcali lenne.
Az elnyerhető támogatás maximális összege
500.000.000 Ft (a teljes lakónépesség - min 5 település összlakossága - 20.000 fő felett), a
támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az összes
elszámolható költség 100 %-a. A támogatás módja: előfinanszírozás. A pályázat benyújtására
2017. március 1-től 2017. április 1-ig van lehetőség. Javaslom, hogy mindenképp adjuk be a
pályázatot a hátrányos helyzetünkre tekintettel is.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 3 fő
A képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
29/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozata
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta
és az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázat
benyújtását
jóváhagyja.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
Marcali
Város
Önkormányzatának polgármesterét a partner települési önkormányzatok részvételével
kötendő, jelen előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás megkötésére és a
szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: azonnal
7.10 Startmunkaprogramról tájékoztató
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Farkas János polgármester: A programunk a BM-hez fel lett terjesztve. 25 embert
jóváhagytak. A bér után járó %-os eszköztámogatás csökkent, kb. 150 e Ft-al lett kevesebb.
Az összérték így 11 millió Ft. Nagyobb értékű eszköz egy korszerűbb térkőgyártógép, 2,5
millió Ft. Egy 100 m2-es üvegház is lesz.
Dr. Dudás József képviselő: A térkőgyártás célja és üzleti felhasználása mi lenne?
Farkas János polgármester: Igen van cél, le szeretném rakatni a járdát a konyha előtt végig,
mivel lakossági bejelentés is érkezett a járda rossz állapotával kapcsolatban, és minden nap
oda járnak ebédelni a gyerekek.
Dr. Dudás József képviselő: Motoros fűnyíró eszközökkel hogyan áll az
önkormányzat?Szerintem, ahol nincs tulajdonos vagy nem tudja nyírni, az Önkormányzatnak
le kellene vágnia, attól függően, mennyi gépünk van. A közmunkások Zsitfán, Csákányban
rendet tartanak.
Farkas János polgármester: 8+2 gépünk van, de kettőt ki kell selejtezni. Szeretném, de a
költségvetésünk nem engedi, 1,5-2 millió forintos benzinköltségünk lenne, azt nem tudjuk
kigazdálkodni, ahhoz nagy a terület.
Dr. Dudás József képviselő: Javaslom fejleszteni a gépparkot, akár kézi eszközöket is.
7.11 Szennyvízpályázatról tájékoztató
Farkas János polgármester: Hétfőn voltunk Somogyváron, az országgyűlési képviselő úr és
az érintett polgármesterek. A 4 variációból marad az „A” változat: Sávoly meglévő
szennyvíztelep, amit korszerűbbé tesznek. Szikkasztót készítenének Sávolyon+ultraibolya
sugárzásos berendezést a kimenő csonkokhoz (fertőzés esetére). Így nem lenne gond a
Balaton vízminőségével sem, szeptemberig kell elkészülni a tervekkel.
7.12 Pályázati kiírás Civil szervezetek 2017. évi támogatására megtárgyalása
 Somogysámsoni Polgárőr Egyesület,
 Somogysámsonért Egyesület,
 Somogysámsoni Helyi Értéktár Bizottság
Farkas János polgármester: Kiírásra került a pályázat a civil szervezetek támogatására idei
évben is. Beadta a kérelmét a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület, a Somogysámsonért
Egyesület és a Helyi Értéktár Bizottság.
Dr. Dudás József képviselő: A Polgárőr Egyesület a hagyományokhoz híven a csülökfőző
versenyre kér támogatást. A Sámsonért Egyesület a gyermekfesztivált szeretné megtartani
2017. június 19-24. között, erre kéri a támogatást. A Helyi Értéktár Bizottság legfőbb kérése
egy civil ház, egy helyiség, ahol tud működni. Ez az önkormányzatnak is jó lenne, hiszen nem
kellene nekik fénymásolni, plakátokat gyártani, mivel lenne saját helyiségük. Kérésük egy
bérleti szerződés aláírása az előző testületi ülésen megbeszéltek szerint.
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Farkas János polgármester: A Csülökfőző verseny új időpontjával nem értek egyet, miért
nem jó mint eddig, augusztusban?
Dr. Dudás József képviselő: Simon László arról tájékoztatott, hogy nem vált be az
augusztusi időpont, nyaralnak az emberek, sok a rendezvény, kevés szabad előadót találnak
erre az időpontra. Közös tervezés lesz ez, a két egyesület fogja együttesen szervezni,
kiküszöbölve ezzel az eddigi hibákat. Például luxuskiadások, légvár helyett keramikusokat
hívnának, pedagógusok lekötnék sok színes programmal a gyerekeket. Akkor tudjuk a
legolcsóbban megszervezni, ha tartjuk a kapcsolatot a környélbeli civil szervezetekkel és
egymást segítjük.
Farkas János polgármester: Rendben. Akkor javasolom, hogy a Somogysámsoni Polgárőr
Egyesület a Csülökfőző Verseny megszervezésére és lebonyolítására kapjon 300.000 Ft
összegű támogatást, a Somogysámsonért Egyesület a gyermekfesztivál megrendezésére
200.000 Ft összegű támogatást. Természetesen a rendeletünknek megfelelően mindennel el
kell számolniuk. A Helyi Értéktár Bizottságnak a támogatást nem pénz formájában javasolom,
hanem egy civil helyiség átadásával irodának, illetve egyebeknek, ami a működéséhez
szükséges. A bérleti szerződést mihamarabb igyekszünk elkészíteni.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
30/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozata
1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.5.) sz. rendelete
alapján a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület pályázatát-támogatási kérelmét
megtárgyalta és úgy döntött, hogy 300.000 Ft összeggel támogatja a Somogysámsoni
Csülökfőző Verseny megrendezése érdekében. A kérelmező értesítésével, szükséges
iratok beszerzésével, támogatási szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert.
2. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.5.) sz. rendelete
alapján a Somogysámsonért Egyesület pályázatát-támogatási kérelmét megtárgyalta és
úgy döntött, hogy 200.000 Ft összeggel támogatja a Somogysámsoni
Gyermekfesztivál megrendezése érdekében. A kérelmező értesítésével, szükséges
iratok beszerzésével, támogatási szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert.
3. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogysámsoni
Helyi Értéktár Bizottság részére a működéséhez szükséges civil helyiséget biztosít. A
kérelmező értesítésével, szükséges iratok beszerzésével, bérleti szerződés
megkötésével megbízza a Polgármestert.
Felelős: Farkas János polgármester
Határidő: értelem szerint
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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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