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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. 

április 27-én 8.00 órakor megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatali helyisége, Somogysámson 

 

Jelen vannak:  Farkas János polgármester  

Gelencsér Lászlóné alpolgármester, Antal Győző, 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. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 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 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet: 

 

 

NAPIREND 

 

1. A Somogysámsoni Általános Iskola helyzetéről való tájékoztató megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Misetáné Kovács Beáta intézményvezető 

 

2. A településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével 

kapcsolatos megbízási szerződés megtárgyalása, az egyes településrendezési sajátos 

jogintézmények a településkép védelméről és az arculati kézikönyv készítéséről, 

valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok partnerségi 

egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

3. A somogysámsoni Fő u. 49. szám alatti ingatlan bérbeadásának megtárgyalása 
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Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

49/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. április 27-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. A Somogysámsoni Általános Iskola helyzetéről való tájékoztató megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Misetáné Kovács Beáta intézményvezető 

 

2. A településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos 

megbízási szerződés megtárgyalása, az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a 

településkép védelméről és az arculati kézikönyv készítéséről, valamint a településfejlesztési 

és településrendezési dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet 

megalkotásának megtárgyalása 

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

3. A somogysámsoni Fő u. 49. szám alatti ingatlan bérbeadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

1. A Somogysámsoni Általános Iskola helyzetéről való tájékoztató megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Misetáné Kovács Beáta intézményvezető 

 

Farkas János polgármester: Az előterjesztést az iskola helyzetéről megkapták 

képviselőtársaim.  

Dr. Dudás József képviselő: Annyi megjegyzésem lenne, míg ideér az igazgatónő, hogy a 

június végén megrendezendő gyermekfesztiválban egy sámsoni iskolai pedagógus sem kíván 

részt venni, mert nagyon túlterheltek. Meg fogjuk oldani környékbeli nyugdíjas 

pedagógusokkal, de sajnos ez rosszul érintette a szervezőket. 

Farkas János polgármester: Megérkezett az Igazgatónő. Kérdésem, mit gondolnak a 

pedagógusok, hogyan tudunk segíteni. Leírja, hogy kevés a gyermek, de gyermeket sajnos 

nem tudunk előteremteni. Kiderül továbbá a levélből, hogy az állásukat is féltik, ami 

természetes, de mivel tudnak a pedagógusok pluszt nyújtani, hogy az iskola 

megmaradhasson? 
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Misetáné Kovács Beáta intézményvezető: Nem tudom, hogyan nyújtsunk pluszt. Törvény 

írja elő a 14-es osztálylétszámot. Sajnos probléma, hogy nem akarnak a maróti gyerekekkel 

együtt járni. Bármilyen oktatást szervezhetünk, mindaddig amíg maróti gyermekek járnak 

„csak” az iskolába… Már a maróti szülők is panaszkodnak egymásra, illetve egymás 

gyermekeire. Ők maguk is békétlenek, egymással nem férnek meg. Ezért mentek el a zsitfai 

gyerekek, ezért mentek el a csákányi gyerekek…Két megoldás lehetséges: vagy feladni az 

önállóságot és tagintézménnyé válni vagy másik iskolával összevonni. A tagintézménnyé 

válás nem megoldás, nem költséghatékony. A megoldás szerintem a sávolyi iskolával való 

összevonás, ott is van 80 gyermek, itt is, 160 gyermekkel már működhetne. Az egy életképes 

iskola lehetne, ha mutatna hajlandóságot a két település. Még mindig ott a másik kérdés, hogy 

a szülő mit akar, átiratja Marcaliba, Szentgyörgyre vagy bárhova, csak hogy ne találkozzanak 

a marótiakkal. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a polgármesterek megkereshetnék a 

tankerületi igazgatónőt, talán ebben még van lehetőség. 

Farkas János polgármester: Megkereshetem én a tankerületi igazgatónőt azzal, hogy a 

sávolyiak járjanak Sámsonba, attól még a sávolyiak nem fognak Sámsonba járni, ez a 

szülőkön múlik. 

Misetáné Kovács Beáta intézményvezető: Ezt úgy tudom elképzelni, hogy a két 

polgármester megegyezik, hogy megmentené az iskolát, a pedagógusok álláshelyeit. Sávolyon 

még rosszabb a helyzet, alig van beiratkozó, 4-5 fő. Zsitfaiak Marcaliba járnak, ők már a 

sámsoni Óvodában sem jelennek meg. Sávolyon vannak olyan szakok, amik nálunk 

nincsenek. 

Farkas János polgármester: Mindenképpen terveztem, hogy beszélek a tankerületi 

igazgatóval. 

Királyné Őri Mária képviselő: Mindenképp fel kell vele venni a kapcsolatot. A tankerület 

igazgatójának is tudnia kell, hogy egy somogysámsoni iskolában teljesen másképp kell 

működnie a tanításnak mint pl. Marcaliban. Kíváncsi vagyok, ő hogy reagál ezekre. 

Marótpuszta egy helyi sajátosság, a miénk, nekünk ezt a helyzetet kell megoldanunk. Írtak-e 

már neki levelet, hogy gond van? 

Misetáné Kovács Beáta intézményvezető: Hát levelet nem írtunk, hanem naponta adatokat 

szolgáltatunk. Szerintem ez nem somogysámsoni helyi sajátosság, hanem minden faluban 

ugyanez a helyzet. Böhönyei nagyigazgató a szép iskolájában ugyanezekkel a problémákkal 

küzd. 

Királyné Őri Mária képviselő: Jó, akkor is tudnia kell a somogysámsoni képviselők 

álláspontjáról, a jelenlegi helyzetről. 

Farkas János polgármester: Rendben, felveszem a kapcsolatot a tankerületi igazgatóval. 

Elküldjük neki az iskola levelét, és kérünk egy személyes találkozót itt Somogysámsonban, a 

testület tagjaival, tanárokkal. 

Királyné Őri Mária képviselő: Jó, mivel mindjárt itt lesz a 2017. szeptember… 
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Misetáné Kovács Beáta intézményvezető: Igen, mivel már most kell kérvényeznünk a jövő 

évi osztályokat, már be kell lépni a másik két alsós osztálynak is az összevontba, tehát az 

alsóban két osztály lesz, a felsőben még nincs összevonás, de valójában csak az ötödik 

osztályban van meg a törvényi minimum. 

Királyné Őri Mária képviselő: De ez a törvényi minimum nálunk duplának számít. 

Misetáné Kovács Beáta intézményvezető: Mindenhol ezzel a problémával küzdenek, nem 

fogja különösebben meghatni. 

Királyné Őri Mária képviselő: Jó, azért én szeretném meghallgatni az ő véleményét. Azt is 

figyelembe kell venni, hogy ezek milyen hátrányos helyzetű gyerekek. 

Misetáné Kovács Beáta intézményvezető: Ugyanilyen Gadány, Pusztakovácsi…ugyanilyen 

az összes többi. 

Királyné Őri Mária képviselő: De ha meg csak hagyjuk, hogy elmenjen, akkor… 

Farkas János polgármester: Jó, akkor ebben maradjunk, egy személyes megkeresés, és a 

következő testületi ülésre vagy egy külön megbeszélésre – attól függ, hogyan ér rá- 

meghívjuk a tankerületi igazgatónőt. 

Farkas János polgármester: A fentiek alapján javasolom elfogadásra.  

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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 

50/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a kapcsolatot az 

illetékes tankerület igazgatónőjével és kezdeményez egy személyes megbeszélést a 

Somogysámsoni Általános Iskola aktuális helyzetéről, jövőjéről Somogysámson településen a 

képviselő-testület és az iskola dolgozóival közösen. A szükséges intézkedésekkel, a 

tankerületi igazgatónő megkeresésével megbízza a Polgármestert. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

 

2. A településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével 

kapcsolatos megbízási szerződés megtárgyalása, az egyes településrendezési sajátos 

jogintézmények a településkép védelméről és az arculati kézikönyv készítéséről, 

valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok partnerségi 

egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása 
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 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. Törvényi 

kötelezettség, hogy idei év október 1-ig el kell készülni a településképi rendeletnek és a Településképi 

Arculati Kézikönyvnek. A Jegyzőnő felvette a kapcsolatot az előterjesztésben szereplő céggel. Ez a 

cég elkészíti úgy ezeket, hogy amikor az állami támogatást megkapjuk, utófinanszírozással kell 

kifizetnünk az összeget. Ez nagyon fontos, hiszen anyagi lehetőségeink korlátozottak.  Javaslom, hogy 

bízzuk meg ezt a céget. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Támogatom, ez nekünk így nagyon jó lehetőség. 

 

Farkas János polgármester: Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 
 

 

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 

51/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Konszenzus 

Pannónia Zrt. készítse el 2017. október 1-ig Somogysámson Község Önkormányzatának 

településképi rendeletét és annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyvet. 

Felhatalmazza a Polgármestert a Konszenzus Pannónia Zrt. –vel kötendő megbízási szerződés 

aláírására, mely rendelkezik ezen munkálatok állami támogatás megérkezése utáni 

kifizetéséről (utófinanszírozásáról) összesen 800.000+ÁFA értékben. 
 

Felelős: Farkas János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

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

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,  

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények  

partnerségi egyeztetésének szabályairól 

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

 

 

3. A somogysámsoni Fő u. 49. szám alatti ingatlan bérbeadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Mielőtt rátérnénk erre a napirendi pontra, felolvasnék egy 

levelet. Varga Sándorné, Évi  - a Közös Hivatal dolgozója - írt egy levelet a Képviselő-

testületnek, melyet most felolvasok. „Tisztelt képviselő-testületi tagok! Köszönöm szépen a 

lehetőséget, hogy a Somogysámson, Fő u. 49. szám alatti szolgálati lakást részemre 
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biztosították, de sajnos családi okok miatt ezzel a lehetőséggel nem tudok élni. Tisztelettel: 

Varga Sándorné” Megkapták az előterjesztést, e-mail-t képviselő-társaim. Gál Endre, aki ezt 

a lakást szeretné kibérelni. Megküldte ma ennek a vadásztársaságnak az Alapító okiratát is: 

Eu- Hunting Kft., Veszprém a társaság székhelye, Kozma Gábor a tulajdonos. Fő 

tevékenység: vadgazdálkodás. 5 millió Ft az alaptőkéje a társaságnak. Ők kérik, hogy 

egyelőre 8 hónapra, de lehet, hogy 10 évre is bérelnék a házat. Fővadász lenne itt a 

környéken. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Tudomásom szerint nincs vadásztársaság itt a környéken. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Én is utánajártam két társaságnál, egyik sem ismeri még a 

nevét sem. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Milyen felajánlást tettek az Önkormányzat felé, azon túl persze, 

hogy egy kis bevétel származna a bérleti díjból? 

Farkas János polgármester: Azon túl megígérték, hogy a rendezvényeinket hússal, egyéb 

dologgal támogatni fogják. 

Dr. Dudás József képviselő: A vadász helyett nem bánnám, ha inkább egy rendőrt tudnánk 

ide a szolgálati lakásunkba csábítani, hiszen rendőrőrsünk is van. 

Farkas János polgármester: A Rendőrkapitány úr tájékoztatása szerint valószínű, hogy meg 

fog szűnni. 

Dr. Dudás József képviselő: Most bérlik az Önkormányzattól egyébként ezt az Őrsöt? 

Farkas János polgármester: Nem, ezt mindig az Önkormányzat biztosította a 

Rendőrségnek. 

Dr. Dudás József képviselő: Szerintem ezt az utolsó szolgálati lakást azért még üresen 

kellene tartani… 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Van még egy üres, az iskola alatt. 

 

Farkas János polgármester: Ha úgy gondolják, akkor személyes meghallgatást 

kezdeményezek. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Mennyiért lenne kiadva? 

 

Farkas János polgármester: A rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően lenne 

kiadva. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Csak azért kérdeztem, mert vannak dolgok, szolgáltatások, 

amelyek fontosak a falunak, meg vannak, melyek szociális, egyéb alapon kerülnek elbírálásra. 

Farkas János polgármester: Négyzetméterre és komfortosságra van megállapítva a bérleti 

díj, ennél az ingatlannál kb. 15.000 Ft.  



7 

 

Dr. Dudás József képviselő: Szerintem mindenképpen differenciálni kell, ez kapcsolódik az 

iskolával felmerülő problémákhoz, hogy lesz ez a falu élhető falu 20 év múlva, hogy tudja 

megtartani a szakembereit, intézményeit. 

Farkas János polgármester: Lehet differenciálni, behozzuk a rendeletet, és megnézzük. 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Szerintem viszont meg kellene fogni az embereket, hogy 

többen legyünk a faluban, többen legyenek az óvodában, iskolában, akkor nem biztos, hogy 

jó ötlet a bérleti díjakkal variálni. 

Királyné Őri Mária képviselő: Szerintem itt most utána kellene járni, hogy ki ez a vadász, 

milyen tevékenységet végezne, nekünk ebben mi a jó stb. Egy személyes találkozó 

mindenképp kellene. 

Farkas János polgármester: Akkor meghívjuk egy személyes találkozóra. 

Királyné Őri Mária képviselő: Akkor nem tudja elfoglalni a bérletet május elsejétől. 

Farkas János polgármester: Akkor annyival később foglalja el. Pont most hív telefonon a 

vadász úr, felvegyem? 

Dr. Dudás József képviselő: Persze, akkor beszélünk vele. 

Farkas János polgármester: Jó napot kívánok Gaál úr! Most van éppen a testületi ülés, ha nem 

gond, kihangosítom. 

Gaál Endre vadász (telefonon): Persze, természetesen nem gond. Átküldtem tegnap a cég 

adatait, megkapta? 

Farkas János polgármester: Igen, köszönöm. A testületi tagoknak az lenne a kérdése, hogy 

végülis milyen vadásztevékenységet folytatnak itt? 

Gaál Endre vadász (telefonon): A Szűcs Ernő az elnök, ez egy új vadásztársaság, a Magor 

vadásztársaság, március 1-től. 2.200 hektárt kaptunk bérbe mi ettől a vadásztársaságtól 

Horvátkúttól az autópályáig, nyugati oldalon a csatornától, illetve Horvátkút-

Somogysámson országútig. Megbéreltük ezt a területet, és én fogom a hivatásos vadászi 

teendőket ellátni, mivel meg van a végzettségem. 

Dr. Dudás József képviselő: Esetleg a felmerülő vadkár ügyekben is helytáll ez a társaság? 

Ugyanis konkrét probléma, hogy a gazdáknak a nem működő vadásztársaság nem téríti meg 

a vadkárt és a közeljövőben ebben várható-e változás? 

Gaál Endre vadász (telefonon): Lesz változás, már a vetéseknél megtörténik a vadkárelhárítás. 

A gazdákkal akarom tartani a kapcsolatot, és ugyanúgy mint Nógrádban vagy itt Baranyában 

jó kapcsolatot szeretnék tartani. Ígérte a Polgármester úr, hogy be fog mutatni a gazdáknak. 

Dr. Dudás József képviselő: Az lenne a kérésünk, hogy lenne egy megbeszélés Ön, a testületi 

tagok, gazdákkal közösen, hogy jó szívvel dönthessünk a szolgálati lakás kiadásával 

kapcsolatban. Tehát volna-e rá mód, hogy Ön személyesen a tiszteletét tegye, és a testület 

tagjaival, valamint a gazdákkal megbeszélné az aktuális problémákat? 
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Gaál Endre vadász (telefonon): Holnapi nappal jövünk a főnökömmel Somogysámsonba, és 

szívesen találkozom Önökkel kb. dél körül. 

Farkas János polgármester: Rendben akkor holnap dél körül találkozunk, és a testületi tagok 

is eljönnek, hogy megismerjék. Utána fogunk dönteni a szolgálati lakás kiadásával 

kapcsolatban. 

Gaál Endre vadász (telefonon): Rendben, akkor a holnapi viszontlátásra! 

Királyné Őri Mária képviselő: A Magor Vadásztársaság tagjai nem is tudnak arról, hogy 2.200 

hektárt bérbeadtak ennek a vadásztársaságnak! 

Farkas János polgármester: Akkor javaslom, hogy halasszuk el a döntést a személyes 

találkozót követő testületi ülésig. 

 

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 

52/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhalassza a következő testületi 

ülésig a döntést a szolgálati lakás kiadásával kapcsolatban azzal, hogy Gaál Endre vadásszal 

való személyes találkozót követően döntenek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Farkas János polgármester 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

4.1 Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat beadásának 

megtárgyalása 

 Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

Farkas János polgármester: Be szoktuk adni szinte minden évben ezt a pályázatot, javaslom 

idei évben is tegyük meg, ezzel támogatva a lakossági közműves ivóvízellátást. Ha nincs 

kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 
 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  
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Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

53/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

„Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására” kiírt pályázat benyújtását jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Farkas János polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

Farkas János polgármester: A Rendőrség valószínű, hogy visszaadja a Rendőrőrs épületét, 

és arra gondoltam, hogy az tökéletesen megfelelne a civil szervezetek házának. Mind fűtés, 

mind internet szempontjából is jobban kiépített, egyszerűbb mint a kisiskola épülete. Van két 

nagy terem, fürdőszoba, konyha, nappali. Javaslom, nézzék meg, és ha tetszik, meg tudjuk rá 

kötni a használatbavételi megállapodást. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Igen, a kisiskolával kapcsolatban azt hallottam, hogy tele van 

pakolva mindennel. Jó lenne mihamarabb döntést hozni, hogy a civil szervezetek tudjanak 

dolgozni. 

 

Antal Győző képviselő: Miért kell a civil szervezeteknek akkora épület mint pl. a kisiskola? 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Most jönnek a rendezvények, gyermekfesztivál, 

csülökfesztivál… 

 

Dr. Dudás József képviselő: A most készülő Európai Uniós pályázathoz szükséges 

anyagokat könnyebben el tudnák készíteni. Érdeklődtünk, a szobor restaurálása talán 

pünkösdre elkészül. 

 

Farkas János polgármester: Mennyibe fog kerülni? 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ahogy értettem, nem fog pénzbe kerülni. Csülökfőző fesztivál: 

Érdeklődnek a szervezők, hogy a kettes számú kemence ügyei hogy állnak? A múlt 

szeptemberre lett megígérve. 

 

Farkas János polgármester: Nem ígértem semmit, amit ígérek, azt teljesítem is. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Ki ígérte meg, hogy el fog készülni? 

 

Dr. Dudás József képviselő: Volt róla szó. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Úgy tudom, hogy a Simon Laci kérte a költségvetés 

tárgyalásakor. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Elő kell keresni a jegyzőkönyvet, a polgármester úr ígérte, hogy 

szeptemberre készen lesz. Elő kell keresni ezt a határozatot. Megkérem Jegyző Asszonyt, 

hogy nézzen utána. Megkérdezem továbbá, hogy áll a Telenor torony és a kérdőív? 
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Farkas János polgármester: Kérdőív begyűjtése folyamatban van, május vége a határidő. 

Telenor azóta nem jelentkezett. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Vasárnap este óta a falut össztűz alá vették gázágyúval 

információm szerint a környékbeli gazdák, vadriasztásba kezdtek. Felkérem a Polgármester 

urat, képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt, hogy a lakosság éjszakai nyugalmának védelme 

érdekében soron kívül járjon utána ennek a gyakorlatnak. Mi történt, hogy történt, hogyan 

lehetne ezt kezelni, hiszen ez a fajta vadvédelem összeegyeztethetetlen a falu nyugalmával. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Ezért is lesz hasznos a vadász úrral való megbeszélés. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Fontos a gazdáknak, hogy legyen vadásztársaság, de nekünk 

elsősorban a falut, a falu nyugalmát kell képviselnünk. 

 

Antal Győző képviselő: Ez a gond? Van rá gyógyszer… 

 

Dr. Dudás József képviselő: Ha szabad megkérdeznem képviselő urat, mi az Ön véleménye 

erről? 

 

Antal Győző képviselő: Én mint gazda a 20 év alatt nem kaptam semmi kártalanítást a 

vadkárok miatt. Nyilván én is védeni szeretném a területeimet. Az én esetemben az a lényeg, 

hogy a vadak ne tegyenek kárt. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Köszönöm szépen az őszinteséget. Tehát Ön saját magát 

képviseli itt a testületben, ha jól értettem? Mi van a választókkal, a faluval? 

 

Antal Győző képviselő: Szerintem ne vitatkozzunk, mielőtt valami bajom nem lesz megint!! 

 

Dr. Dudás József képviselő: Hát sajnálom, én nem akarok személyeskedni. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: A gazdáknak nagyon nagy káruk keletkezik, ha nem 

őrzik a területeiket. A vadásztársaságok nem alakultak meg, nincsenek megtérítve a vadkárok. 

Elvetnek a gazdák, és egy éjszaka, pár óra alatt kitúrják a vadak. A gazdáknak más védekezési 

módjuk nincs, mint a gázágyú. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Millió van. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: A gumiégetéssel semmire nem mennek, nem is lehet. 

Mit lehet még? Ultrahangos? 

 

Dr. Dudás József képviselő: Sajnálom, de ez nem a képviselő-testület problémája. A gazdák 

problémája nem Somogysámson település problémája. 

 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Ezek a területek külterületek, nem Somogysámson 

település önkormányzatáé, illetve nem is a belterületen vannak ezek a történések, hanem 

külterületen. 

 

Dr. Dudás József képviselő: A történés itt van, Somogysámson településen.  A gazdák 

szervezetten, összehangoltan olyan vadriasztási módszert választottak, ami érinti 

Somogysámson település lakosságát. Ha ez a zaj is külterületen maradna… 
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Farkas János polgármester: A zaj nem marad a külterületen. 

 

Dr. Dudás József képviselő: Az alpolgármester asszony azt kéri, hogy a képviselő-testület 

értse meg a gazdák problémáit. Talán meg is érteném, ha a gazdák részéről is történt volna 

kompromisszum. Tehát ha a gazdák is megkerestek volna, hogy nem tudják másképp 

megoldani a vadriasztást, csak így, hogy körbeágyúzzák a falut sötétedéstől hajnalig. Ez 

minden házba behallatszik. Egy somogysámsoni lakos meghívta Anyukáját vendégségbe, és 

azt hitte, lőnek az oroszok. A gazdáknak is a lakossággal egyeztetni kellett volna. Kérésem az 

lenne, hogy mielőbb kellene a gazdákkal kezdeményezni egy egyeztető megbeszélést, meg 

kellene találni azt a megoldást, hogy ők kezelni tudják úgy a vadkár problémáikat, hogy az ne 

a lakosság rovására történjen. Mindig van megoldás. De ha az egyik fél elkezd önhatalmúlag 

intézkedni, akkor nem lehet elvárni a másik féltől, hogy az megértő legyen. Ez az én kérésem 

és véleményem. Akkor kapok erre ígéretet, hogy az Önkormányzat kezdeményez egy ilyen 

megbeszélést? 

 

Farkas János polgármester: Igen, felvesszük a gazdákkal, vadásszal a kapcsolatot, és 

kezdeményezzük a megbeszélést.  

Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a múlt testületi ülésen megbeszéltek szerint felvettük 

a kapcsolatot a Vízüggyel az árkok eladása miatt, tájékoztattak, hogy az értékbecslést is 

elkészítik, nem terheli az Önkormányzatot. 

 

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 


