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Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

__________________________________________________________ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 

március 28-án 15.00 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatali helyisége, Somogysámson 

 

Jelen vannak:  Farkas János polgármester  

Királyné Őri Mária, Dr. Dudás József képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett jegyző  

 

 

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. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (KO-SZESZ Kft.) 

(Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Koltai István KO-SZESZ Kft. 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv 

szerint) 



2 

 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

                                   

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

5. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Rinyaújlak Község Önkormányzata, 

Medicopter Alapítvány) 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

6. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság további ajánlatainak megtárgyalása                                   

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

38/2017. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. március 28-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (KO-SZESZ Kft.) 

(Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Koltai István KO-SZESZ Kft. 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

                                   

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

5. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Rinyaújlak Község Önkormányzata, 

Medicopter Alapítvány) 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

6. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság további ajánlatainak megtárgyalása                                   

Előterjesztő: Farkas János polgármester 
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7. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (KO-SZESZ Kft.) 

(Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Koltai István KO-SZESZ Kft 

 

Farkas János polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselőtársaim. 

Törvényi kötelezettség a közszolgáltatóknak az előző évi tevékenységükről beszámolni. A 

KO-SZESZ Kft. ennek tett eleget. 165 m3-t vitt el a tavalyi évben a beszámoló szerint. 

Királyné Őri Mária képviselő: Szerintem ez kevés, ennyit a konyhától is elvitt. 

Farkas János polgármester: A fentiek alapján javasolom elfogadásra.  

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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 

39/2017.(III.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 2016. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.5.) sz. önkormányzati rendeletet 

azért szükséges módosítani, mivel a rendeletben nem szerepeltek a közszolgáltatás díjtételei, 

csak a szerződés tartalmazta azokat.  
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Királyné Őri Mária képviselő: Kigyűjtöttem a konyhára vonatkozóan, hogy én 2016. évben 

13.000 Ft+Áfát fizettem, 2017. januártól áfával együtt 16.510 Ft-ot. A 165 m3-t nagyon 

kevesellettem, a konyhára 2016-os évben több mint 400.000 Ft-ot fizettem, 6-700 e Ft volt a 

két intézmény. Nem stimmelnek a számok. 15.475 Ft-nak kellene lennie a szerződés és a 

rendelet alapján áfával együtt, de én 16.510 Ft-ot fizettem idén is. Utána kell kérdezni, meg 

kell beszélni a Kft. vezetőjével, hogy legyen szíves ezt korrigálni. Ismerem, fel is fogom hívni 

telefonon. 

Dr. Dudás József képviselő: Van-e már tapasztalata arról, hogy a zárt rendszerű új 

szennygyűjtőből valóban több lett-e az elszállítandó szennyvízmennyiség? 

Királyné Őri Mária képviselő: Több, mint amikor a földbe folyt. Csak a Konyhára egész 

évben számolhatok 600 e Ft-ot erre a 2017-es évre. Pedig pont azért építettük fel, hogy a 

költségeink csökkenjenek… 

Farkas János polgármester: Meg hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak. A fentiek 

alapján javasolom elfogadásra azzal, hogy a képviselő-társam által felhozott árkülönbség 

miatt felkeressük a Kft. vezetőjét. 

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete 

a  n e m  közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel  

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 

3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv 

szerint) 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 

Farkas János polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselő-társaim. 

Valószínű, hogy össze fogják vonni a közszolgáltatókat, az államnak ez a terve. Hallgatom a 

hozzászólásokat. 

Dr. Dudás József képviselő: A szerződésben vállalták a fenyőfák elszállítását, azonban nem 

vitték el, ezt akkor jeleztem is. A másik, kérném, hogy reggel 8 előtt ne ürítsenek kukát, mert 

amikor a sárga kukát kiraktam reggel fél 8-kor, kiderült, hogy már 7 óra előtt elvitték a 

kukákat. Este nem lehet kirakni, mert éjszaka borogatás van, de azért reggel 7 előtt nem 

biztos, hogy mindenki ki tudja rakni a kukákat. Még egy észrevétel: Nagyon jó lenne, hogy az 
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öblös üvegeket nem csak a hulladékszigetekről vinnék el, jó lenne, ha a házak elől is elvinnék. 

Ez a szolgáltatásból nagyon hiányzik, az üvegek háztól való elszállítása. 

Farkas János polgármester: A fentiek alapján javasolom elfogadásra. Ellenszavazat? 

Tartózkodás? 

Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

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 

40/2017.(III.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 

melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselő-társaim.  Ha 

nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

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 

41/2017.(III.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Farkas János polgármester 
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5. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Rinyaújlak Község Önkormányzata, 

Medicopter Alapítvány) 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

5.1 Rinyaújlak Község Önkormányzata egyedi kérelmének megtárgyalása  

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést, várom a hozzászólásaikat. 

Mindenhol van ilyen probléma, melyet helyben kell szerintem megoldani. Nem támogatom, 

nehéz anyagi helyzetünkre tekintettel. 

 

 

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 

42/2017.(III.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.5.) sz. rendelet 5. §-a 

alapján (egyedi kérelem) a Rinyaújlak Község Önkormányzata egyedi támogatási kérelmét 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem támogatja. A kérelmező értesítésével megbízza a 

Polgármestert. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5.2 Medicopter Alapítvány egyedi kérelmének megtárgyalása  

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést, várom a hozzászólásaikat. Tavalyi 

évben adtunk támogatást, idén nem javaslom nehéz helyzetünkre hivatkozva 

 

 

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 

43/2017.(III.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 



7 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.5.) sz. rendelet 5. §-a 

alapján (egyedi kérelem) a Medicopter Alapítvány egyedi támogatási kérelmét megtárgyalta 

és úgy döntött, hogy nem támogatja. A kérelmező értesítésével megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság további ajánlatainak megtárgyalása                                   

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Volt róla szó már, csak azóta új területekre is adtak 

árajánlatokat. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Vagy kisajátítás vagy ez az ajánlat. A testület a mai napig nem 

vette rá magát, hogy bejárja ezt a területet. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Nem kaptunk térképet, de nálunk is volt, a mi földünket is 

megvásárolta, akkor hozta a térképet. Van egy osztatlan közös terület, ezt vásárolják meg a 

tulajdonosoktól vagy kisajátítják. A fát is kivághattuk volna, csak akkor kevesebbet fizettek 

volna. Mindenki odaadta nekik fával együtt. A fákat mindenképp ki kell vágni, ezt a 

Marótvölgyi csatornát, árkot szélesítik. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Hát ez megint egy jelentős környezetpusztítás, mindenki vágja 

ki a fákat… 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Ez gyorsan összeadva az Önkormányzatnak egymillió Ft 

bevételt jelentene. Ha a nagy földtulajdonosok is kénytelenek voltak odaadni, akkor szerintem 

ezzel jobban járnánk, mint a kisajátítással. Ha fel is becsültetjük, akkor is jóval nagyobb a 

bevétel. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Meg kell próbálni az Ügyvéd úrral egyezkedni, hogy az 

értékbecslés költségeit is állják. 

 

Farkas János polgármester: Javasolom a megbeszéltek alapján ezen területek eladását azzal, 

hogy az értékbecslés költségeit is kifizessék, ne az Önkormányzatnak kelljen. 

 

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 

44/2017.(III.28.) számú képviselő-testületi határozata 
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1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Somogysámson 024. kivett árok, 026. kivett közút, 016. kivett árok, 018. kivett árok, 

021. kivett árok hrsz-ú ingatlanokat értékesíti a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

részére.  
2. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

levő Somogysámson 024. kivett árok, 026. kivett közút, 016. kivett árok, 018. kivett 

árok, 021. kivett árok hrsz-ú ingatlanokat felértékelteti. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy az ingatlanra kérjen ingatlan értékbecslői szakvéleményt, illetve folytasson 

tárgyalásokat a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselőivel az ingatlanok 

értékbecslésével összefüggő költségek átvállalásáról.  

 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

                         

7. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

7.1 Somogysámson településen felépülő Telenor toronnyal kapcsolatos problémák 

megtárgyalása  

 

Farkas János polgármester: Személyesen voltam a Képviselő úrnál, erre küldte ezt az 

állásfoglalást. 

 

Dr. Dudás József képviselő: A válaszban azt írja, mint ha a falu a biológiailag káros hatásai 

miatt nem akarná, de ő tájékoztat minket, hogy ilyen jellegű káros hatás nincs. Nem derül ki 

ebből a levélből, hogy konkrétan tudja, hogy mi a probléma. Ebből a levélből az derül ki, 

hogy a Képviselő úr a szolgáltató érdekeit képviseli. Szerintem a legfontosabb, hogy az 

kiderüljön, mi a település álláspontja. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Nem tudjuk, mi a falu véleménye. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Szerintem a falunak attól nem lenne kevesebb szolgáltatása, ha 

5 km-el távolabb kerülne ez a torony. Itt a legfőbb probléma, hogy a Polgármester úr fogadta 

az e-mail-jeiket, elküldte a kért anyagot, ez a magyar jog szerint jogosan tekinthető ráutaló 

magatartásnak. Legnagyobb baj, hogy nem azonnal kérdezte meg a testületet erről, hanem 

miután már beindult a gépezet, miután már megtervezték. Mire a testület elé került, egy 

hátrányos helyzetből védjük az álláspontunkat. Meg kell kérdeznünk a lakosokat.  

 

Farkas János polgármester: Ki lehet küldeni egy kérdőívet a lakosoknak. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Igen, ez jó ötlet. Szerintem azt is bele lehetne írni, hogy a 

testület miért nem támogatja, javaslataink szerint messzebb, egy dombon is fel lehetne építeni. 

Ki kell kérni a lakosság véleményét, és támogatásukat kell kérni a torony megvalósítása ellen 

ezen a helyszínen. 

 

Farkas János polgármester: Rendben, akkor ezt megfogalmazzuk és kiküldjük. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 3 fő  
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

45/2017.(III.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja egy kérdőív 

kiküldését a somogysámsoni lakosok részére a Telenor torony Somogysámson Község 

területén való felépítésével kapcsolatban. A képviselő-testület felkéri a polgármestert egy kérdőív 

megszerkesztésére és kiküldésére a somogysámsoni lakosok részére. 
 

Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7.2 Somogysámsoni Kistérségű Vízmű működtetésének és képviseletének megtárgyalása 
 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést, javaslom elfogadásra, hiszen eddig 

is Somogysámson települést jelöltük ki a képviseletünkben eljáró ellátásért felelősnek. 

 

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 

46/2017.(III.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös ellátási felelősséggel érintett 

víziközmű-rendszerek feletti képviseletről az alábbiak szerint határoz: 

 

1. Somogysámsoni kistérségi vízmű (Marcali Város Önkormányzata, Somogysámson 

Község Önkormányzata, Sávoly Község Önkormányzata, Csákány Község 

Önkormányzata, Somogyzsitfa Község Önkormányzata, Szőkedencs Község 

Önkormányzata azonos működési területen lévő) víziközműveinek üzemeltetése 

tekintetében képviseletükben eljáró ellátásért felelősnek Somogysámson Község 

Önkormányzatát jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közös ellátási felelősséggel érintett 

víziközmű-rendszer működtetéséről, és képviseletről szóló megállapodás aláírására. 

 

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          Dr. Babina Bernadett 

     polgármester                      jegyző 


