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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. május 

30-án 14.00 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, 

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 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. Az önkormányzat 2/2016. (II.15.) sz. 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

2. Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ 2016. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

                    Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

Meghívott:   Nagy Lászlóné intézményvezető 
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3. Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

4. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

5. A családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási 

díjakról szóló rendelet megtárgyalása  

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások 

díjainak mértékéről szóló 1/2017.(I.24.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos 

törvényességi felhívás megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

6. Somogysámsoni Polgárőr Egyesület és Somogysámson Község Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás tervezet megtárgyalása    

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Simon László István Polgárőr Egyesület Elnöke 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

58/2017. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. május 30-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

 

1. Az önkormányzat 2/2016. (II.15.) sz. 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

2. Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ 2016. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

                    Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

Meghívott:   Nagy Lászlóné intézményvezető 

 

3. Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

4. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

5. A családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról 

szóló rendelet megtárgyalása  
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Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak 

mértékéről szóló 1/2017.(I.24.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás 

megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

6. Somogysámsoni Polgárőr Egyesület és Somogysámson Község Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás tervezet megtárgyalása    

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Simon László István Polgárőr Egyesület Elnöke 

7. Egyebek  

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Az önkormányzat 2/2016. (II.15.) sz. 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Farkas János polgármester: A 2016-os év zárszámadása előtt szükséges még módosítani a 

2016. évi költségvetési rendeletet, mivel az eredeti, tervezett előirányzatokat módosítani 

szükséges többek között a pályázatok miatt, a közfoglalkoztatotti bérek miatt. 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Én a közfoglalkoztatotti pénzeket külön kezelném… 

 

Magyar Mária pénzügyi ügyintéző: Azért készítettem külön teljes kiadási és bevételi 

táblázatokat, hogy jobban áttekinthető legyen. Minden le van könyvelve naprakészen, annak 

alapján van minden adat kimutatva. 

 

Farkas János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a költségvetést módosító rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2017. (V. 31.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2 /2016. ( II.  15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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2. Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ 2016. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

                    Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

Meghívott:   Nagy Lászlóné intézményvezető  

Farkas János polgármester: Megkapták a beszámolót képviselő-társaim. 

 

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 

59/2017 (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK 2016. évi költségvetéséről, gazdálkodásáról szóló 

beszámolóját. 

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

3. Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Farkas János polgármester: A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő 

meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon 

belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 

zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.  

Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 

zárszámadás elkészült, melyet előterjesztésként kiküldtünk a képviselőknek. Kérem, tegyék fel 

kérdéseiket. 

Királyné Őri Mária képviselő: Kérdésem a kiadásokkal kapcsolatos: hogyan működik a 

köztemetés? 
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Farkas János polgármester: A helyben szokásos legolcsóbb temetési költségeket előlegezzük 

meg számla ellenében. Ennek a szabályait a szociális önkormányzati rendeletünk tartalmazza. 

A visszafizetésre általában 6 hónapot szoktunk adni. 

Magyar Mária pénzügyi ügyintéző: Még egy kiegészítést szeretnék tenni. Minden évben más 

a pénzmaradvány összege: 2016-ban a 7-es űrlapon szerepel: 40 millió Ft. Ez nem egyezik meg 

a pénzkészlettel. A kettő közötti különbség: bérekből passzív időbeli elhatárolás összegéből pl. 

év eleji bérkifizetések tevődik össze. 2017-től ez rendeződni fog. Jelenleg ténylegesen 27 millió 

Ft-ja van az Önkormányzatnak, 10 lekötve, 20 maradék a számlán. 

Királyné Őri Mária képviselő: Tehát 46 millió csak papíron van, számlán csak 

fele…Kérdésem továbbra: be voltak tervezve felújítások, és nincs megvalósítás?  

Farkas János polgármester: Igen, előre be kell tervezni, ami összejön, az valósul meg. 

Királyné Őri Mária képviselő: Mezőgazdasági utak javításáról testület is döntött 2016 

tavaszán: Böki hegyi utak árokásás stb. 

Antal Győző képviselő: Azt mondta Polgármester úr, hogy idén tavasszal pályáztunk gépekre, 

azokkal fog ez megvalósulni. 

Farkas János polgármester: Igen, de sajnos még mindig nincs eredmény. Történtek ideiglenes 

javítások az utakkal, de azóta is járnak a traktorok, újból tőnkre teszik. 

Királyné Őri Mária képviselő: Ha mégsem nyer a pályázat, akkor is meg kellene csinálni: 

Böki hegyi utak mentén az árokásást. Vannak közmunkások, akkor kézi munkával. 

Farkas János polgármester: Kézzel nem lehet megcsinálni, csak géppel. A problémás 

útszakaszokat próbáljuk javítani. 

Antal Győző képviselő: Szerintem az a gond, hogy az ott lévő földhasználók egy része erre 

szántja, másik arra. Ki kell jelölni az árkot, csak a méretés több százezer forint, utána kell az 

árkot kiásni. A Böki folyóval is kell kezdeni valamit, mert nem vezeti el a vizet. 

Farkas János polgármester: A Kis-Balatonhoz tartozik, az megszűnt. A földek ki lettek 

mérve, görbe az út. 

Antal Győző képviselő: Szerintem a kiméretés a földhasználók érdeke is, a kimérettetés 

költségeit így fel lehetne osztani. 

Királyné Őri Mária képviselő: Szerintem pályázattól függetlenül meg kell ezeket az utakat 

csinálni. A Nagy Gergő hivatalos földmérő, meg kell keresni, árajánlatot kell kérni tőle. 

Farkas János polgármester: Rendben van, utánajárok. 

Antal Győző képviselő: Ezt az utánajárást kérlek záros határidőn belül, mert most jók az utak. 

Farkas János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.  
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Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 12/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

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

 

 

4. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) 

bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 

tevékenységéről.  

Ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolómat. 

 

Tisztelettel kérem előterjesztésem és a 2016. évi beszámoló tudomásul vételét. 

 

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 

60/2017 (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján tudomásul 

veszi a jegyző beszámolóját a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

tevékenységéről. 

 

Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közös hivatal dolgozóinak végzett munkájukért. 

 

 

Felelős:  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő:  értelem szerint 
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5. A családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási 

díjakról szóló rendelet megtárgyalása  

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások 

díjainak mértékéről szóló 1/2017.(I.24.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos 

törvényességi felhívás megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

Dr. Babina Bernadett jegyző: Megkapták a képviselők az előterjesztést, törvényességi 

felhívást az 1/2017. (I.24.) sz. anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos rendeletünkkel 

kapcsolatban. Elkészült a törvényességi felhívás alapján a családi események során 

alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról szóló rendelet, melyben annyi 

változás lenne még a díjakkal kapcsolatban, hogy a helyi lakosoknak a hivatali időn és 

helyiségen kívüli családi eseményekre kedvezőbb díjszabás lett meghatározva. 

 

Farkas János polgármester: Aki egyetért a törvényességi felhívásban foglaltakkal, kérem 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

61/2017 (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes anyakönyvi 

események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló 

1/2017.(I.24.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívást megtárgyalta és 

egyetért a törvényességi felhívásban foglaltakkal. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

 dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2017. június 30. 

 

Farkas János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási 

díjakról szóló rendelet -tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.  

 

Farkas János polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 13/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 

a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról  

és szolgáltatási díjakról 

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

 

 

6. Somogysámsoni Polgárőr Egyesület és Somogysámson Község Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás tervezet megtárgyalása    

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

Meghívott: Simon László István Polgárőr Egyesület Elnöke 

 

Farkas János polgármester: Át is adom a szót az Elnök Úrnak. 

 

Simon László István meghívott: Egy-két kisebb módosítást javaslok az együttműködési 

megállapodásban. Az együttműködés alapelveinél külön 5-ös pontban legyen a kulturális 

tevékenység támogatása. Az önkormányzat általi kötelezettségeknél a b) pontban az egy 

hónappal helyett 72 órával legyen. A Polgárőr Egyesület vállalásait ki kellene egészíteni: 

Vállalja az Alapszabály I. fejezet 10/B/E/F/G pontja szerinti alaptevékenységen kívüli 

közfoglalkoztatási tevékenység keretében a helyi közművelődési rendeletbe foglalt testületre 

átruházott feladatokat. Nem vállalja: ki kell húzni. Végén a 12-os pont egyértelmű, azt is ki 

lehet húzni. Nekem ennyi lenne a javaslatom, ha elfogadják. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Természetesen, ezeket kijavítjuk.  

 

Farkas János polgármester: Rendben, akkor ezekkel a módosításokkal javaslom elfogadni. 

 

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 

62/2017 (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosításokkal együtt 

elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást a Somogysámsoni 

Polgárőr Egyesülettel. 

 

Felelős: Farkas János polgármester 

 dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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7. Egyebek 

Előterjesztő: Farkas János polgármester 

 

7.1 Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. megkeresésének megtárgyalása 

 

Farkas János Polgármester: Várom a hozzászólásokat. Sok értelmét nem látom a menetrend 

módosítási kérelmünknek, eddig mindig elutasították a kevés utas szám miatt. 

Királyné Őri Mária képviselő: Szerintem azért próbáljuk meg. Már írtunk korábban, hogy a 

Horvátkúton 15.30-16 órakor lévő busz jöjjön el Somogysámsonig. Ezt kellene javasolni, azért 

elég sok embert érintene. 

Farkas János polgármester: Rendben van, akkor megpróbáljuk.  

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 

63/2017 (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dél-dunántúli 

Közlekedési Központ Zrt. ha lehetséges a délutáni Marcali felől Horvátkútig érkező járatot 

Somogysámsonig engedélyezze. A szükséges intézkedések megtételével megbízza a 

Polgármestert.  

 

Felelős:  Farkas János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Farkas János polgármester: A Telenor toronnyal kapcsolatban tájékoztatom a képviselőket, 

hogy 40 kérdőív érkezett vissza, 35 fő támogatja, 5 fő nem. A Telenor már meg is kapta az 

építési engedélyt. Sajnos így alakult. 

A Marótvölgyi csatornaberuházás elindult. 8-án lesz itt Somogysámsonban a közmeghallgatás 

ebben a témában. 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Béres Istvánnal való tárgyalásom lezajlott, Béres István 

pénzbüntetést kapott. 

Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy testületi ülés óta települési támogatási kérelem 

érkezett, azt a most következő zárt ülésen tárgyaljuk.  

Megérkezett közben dr. Dudás József képviselő is, akit sok szeretettel köszöntök. 



10 

 

Királyné Őri Mária képviselő: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy 2017. július 31-től a 

Takarékszövetkezet Sámsoni Kirendeltsége bezár. Sok helyi vállalkozót, helyi lakost, dolgozót, 

illetve környékbeli vállalkozást ez nagyon negatívan érint. Nem igaz, hogy nem érte meg itt a 

községünkben ezt működtetni. Sajnos ez nagyon szomorú. 

Gelencsér Lászlóné alpolgármester: Nagyon sajnálom, ez nagyon rosszul érinti a helyi 

lakosokat, és nem csak a helyieket. Így az ügyintézés meghosszabbodik és nem mindenki teheti 

meg, hogy Marcaliba vagy Keszthelyre elmenjen. 

Királyné Őri Mária képviselő: Tájékoztatom továbbá a képviselőket, hogy NÉBIH ellenőrzés 

volt a Konyhán. Mindent megnéztek, mindent ellenőriztek. a Konyha 77 %-ot, az Óvoda 80 %-

ot kapott, ez nagyon jó eredmény. Ezt a minősítést egyedül még Kéthely kapta meg. 

Farkas János polgármester: Gratulálunk ehhez a jó eredményhez. Köszönjük. 

 

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 


