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Tájékoztató a képviselő-testület  

2020. évi munkájáról 

Tisztelt Somogyjádiak! A járványhelyzet miatt az év 

során végzett munkánkról 2020 decemberében 

közmeghallgatás keretében nem volt alkalmam 

beszámolni. Ezért ebben a formában kívánok rövid 

áttekintést adni az elmúlt esztendőről. 

A 2020-as évet a világjárvány határozta meg. A járvány 

miatt hozott intézkedések befolyásolták szinte az egész 

évet. A március 13-i zárást követően teljesen át kellett 

alakítanunk az életünket, a település mindennapjait, az 

intézmények működését. Bár a nyáron egy kis időre 

fellélegezhettünk, azonban tudtuk, még nincs vége. 

Ősszel ismét támadott a vírus, s az évet a pandémia 

árnyékában zártuk. A lehetőségekhez képest az év során 

igyekeztünk segíteni az itt élőknek, megpróbáltuk 

csökkenteni a járvány okozta károkat.  

A testület munkáját a Közös Önkormányzati Hivatal 

készíti elő, amelyhez 2020. január 1-jével Hetes is 

csatlakozott. Így a hivatalt 5 község: Osztopán, Edde, 

Alsóbogát, Hetes és Somogyjád tartja fenn társulásban. 

Hetesen kirendeltség működik, ezért jegyző úr keddi 

napokon Hetesen látja el feladatait. A közös hivatal 

végzi a társulások gazdálkodási eseményeinek 

könyvelését, készíti elő a társulási döntéseket. Az 

elmúlt időszak nyertes pályázatainak pénzügyi 

végrehajtása, elszámolása, a folyamatos fenntartási 

ellenőrzés és jelentés nem valósulhatott volna meg a 

hivatal dolgozóinak munkája nélkül. Az új pályázatok 

beadásához is a hivatali dolgozók szolgáltatnak adatot. 

Több személyi változás volt a hivatalban, elsősorban a 

hetesi hivatal csatlakozásával. Takács Sándor 

munkaviszonya 33 évnyi munka után 2021. december 

31-én megszűnt. Nyugodt nyugdíjas éveket, jó 

egészséget kívánunk neki, itt is megköszönve munkáját. 

Munkakörét Barti Izabella vette át. 2020. dec. 31-én 

nyugdíjba vonult Óvári Józsefné Ilonka, akinek közel 

30 éves munkáját köszönjük meg. Egészségben gazdag, 

boldog nyugdíjas éveket kívánunk részére is A sok 

többletfeladat ellenére a hivatal igyekezett ügyfélbarát 

módon végezni megnövekedett feladatait.  

A januártól március közepéig tartó időszakban a 

képviselő-testület többek közt a nyersanyagnorma 

változása miatt jóváhagyta a február 1-től hatályos 

közétkeztetési díjakról szóló előterjesztést, 3 évvel 

meghosszabbította a Segítő Kezek az Aktív Évekért 

Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött megállapodást, 

melynek keretében Hajdúné Kátai Bernadett 

foglalkozatása valósul meg. Módosítottuk a Szervezeti 

és Működési Szabályzatot. 

 

Anyakönyvi hírek 

Születtek 2019 decemberében:  
 

 

   Kovács Adél            (Pákozdi Judit és Kovács Szabolcs) 

   Ballér Nóra         (Zóka-Dani Krisztina és Ballér Csaba) 
 

2020-ban születtek:  

   Szabó Eliza                 (Somodi Éva és Szabó Rajmund) 

   Bótor Regő Mór                  (Felde Sára és Bótor Dávid) 

   Sier Laura Lola                (Albert Vivien és Sier Tamás) 

   Várhelyi Noémi          (Pekó Adrienn és Várhelyi Márk) 

   Virág Barnabás                  (Vass Ágnes és Virág István) 

   Rózsa Mira Anna              (Jónás Kitti és Rózsa Roland) 

   Jakab Róza                          (Pálfi Petra és Jakab Gábor) 

   Frank Áron László      (Békefi Szabina és Frank László) 

   Limbek-Panics Kevin Kirill   
   (Kovács Dóra és Limbek-Panics Ádám) 

   Balogh Ádám          (Vizvári Nikoletta és Balogh Tibor) 

   Árok Alex                          (Glatz Zsófia és Árok János) 

   Haraszti Zsigmond András   

            (Felde Rebeka és Haraszti András) 

   Horváth Zsófia Odett   

           (Bogdán Erzsébet és Horváth Béla) 
 

                                     Köszöntjük településünk  

                                             legifjabb lakóit.   
 

 

Elhunytak 2020-ban: 
 

   Gyenes Erika      Toldi utca 

   Óvári Józsefné     Szabadság utca 

   Horváth Józsefné     Szoc. otthon 

   Árok Józsefné     Gárdonyi utca 

   Frank László      Toldi utca 

   Lóth Szabolcs     Dózsa utca 

   Mulik Sándor      Fő utca 

   Kató Sándor      Szabadság utca 

   Harasztovics Imre     Bocskai utca 

   Boda Istvánné     Szoc. otthon 

   Kuminecz Józsefné     Arany utca 

   Borsföldi József     Béke utca 

   Csák Józsefné     Szoc. otthon 

   Biró Tiborné      Szoc. otthon 

   Ágh Zoltánné     Szabadság utca 

   Kovács Jánosné     Szoc. otthon 

   Pánger Ferenc     Béke utca 

   Galambos Jenőné     Szoc. otthon 
    

 

                     A családok gyászában osztozunk. 

 



Tájékoztató folytatása

A Berkenye utcai telkekre nagy igény jelentkezett, ezért 

a képviselők meghatározták az építési telkek árát. A 

telkek egytől egyig elkeltek, és 2020-ban az építkezések 

is elkezdődtek. 
A testület megtárgyalta a társulásban fenntartott közös 

intézmények 2020. évi költségvetési tervezetét, azt a 

Társulási Tanácsoknak elfogadásra javasolta. Nagyon 

szűkre szabott, de működésre alkalmas költségvetés 

alapján kezdte meg a munkát mindhárom társulás által 

fenntartott intézmény.  

Több alkalommal tárgyalt pályázattal kapcsolatos 

napirendet a képviselő-testület. Jóváhagyta az 

ajánlattételi felhívást a Közös Önkormányzati Hivatal 

külső hőszigetelésének, belső felújítási munkáinak 

elvégzésére, amely a BM által támogatott, 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása című pályázat keretében valósul meg. A 

hivatal felújítására 28,5 M Ft-ot nyert az önkormányzat, 

amelyhez kb. 1,5 millió önerőt vállalt. A képviselő-

testület februárban hagyta jóvá az Észak-Kaposi 

Partnerek Vidékfejlesztési Egyesülettel, Orci és Ecseny 

Község Önkormányzatával kötendő konzorciumi 

együttműködési megállapodást, amelyet a 

Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER - Helyi 

Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 

előkészítése és megvalósítása című pályázati felhívás 1 

célterületére „Együtt-Egyformán" - Egységes térségi 

arculat kialakítása Somogy szívében címmel nyújtott 

be. A pályázat keretében faluköszöntő tábla, 

információs tábla, faragott padok stb. kihelyezésére 

kerül sor. A megállapodást követően kiírt ajánlattételi 

felhívást a BÁRD FA-ÉP Kft. nyerte, így vele kötött 

vállalkozási szerződést az önkormányzat. A 

szerződésben írt befejezési határidőt a veszélyhelyzet 

miatt később módosítani kellett. A testület ajánlattételi 

felhívást fogadott el az Ipari park kialakítása 

Somogyjádon” című TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003 

azonosító számú projekttel kapcsolatban. A hivatali 

dolgozók segítségével az önkormányzat véglegesítette a 

START pályázatokat 2020-ra vonatkozóan, ami 2021 

február 28-ig tartott. 

A Magyar Falu Program keretében elnyert „óvodaudvar 

felújítása és korszerűsítése" projekt megvalósítására 

kötendő vállalkozói szerződést valamint a „Szálláshely 

fejlesztése Somogyjádon” projekt (a vendégház új 

bútorzatot kapott) keretében történő ajánlattételi 

felhívást is napirendre tűzte a testület. A munkákat 

minden esetben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot 

benyújtó ajánlattevő nyerte el.  

A képviselő-testület támogatási kérelmet adott be a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi 

eszköz” című alprogramhoz tartozó pályázati kiírásra. 

A testület megismerte, majd közös testületi ülésen 

elfogadta a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi költségvetését, jóváhagyta a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság beszámolóját.  

A képviselők megtárgyalták a civil szervezetek, 

egyesületek, alapítványok és egyházi közösségek 

beszámolóját a 2019. évi önkormányzati támogatások 

felhasználásáról, a megvalósult programokról. A 

beszámolókból kiderült, a támogatást a községünkben 

élők érdekében szervezett programokra használták fel. 

A képviselő-testület megköszönte a civil 

szervezeteknek az egész évben végzett lelkiismeretes, 

önzetlen tevékenységét, a községi rendezvények 

lebonyolításában vállalt munkáját. Öröm, hogy 

továbbra is vannak önzetlen emberek, akik képesek egy 

jó cél érdekében saját szabadidejükből áldozva, 

másokat segítve programokat szervezni és 

megvalósítani. A 2020. évi céljaikat, terveiket is 

támogatásáról biztosította a testület.  

A képviselők értékelték a 2019-es év rendezvényeit, 

majd elfogadták a 2020-as év rendezvénytervét, 

amelyben a hagyományos rendezvények mellett több 

újszerű program is szerepelt. Az ismert körülmények 

miatt a terv sajnos valóban csak terv marad, minimális 

programot lehetett megvalósítani. 

A testület megtárgyalta Somogyjád Község 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetését, amelyhez 

részletes háttéranyag állt rendelkezésre. A javaslatokat 

figyelembe véve készült el a végleges költségvetés, 

amelynek elfogadása február 20-án történt. 

 
A tavaszi-nyári vészhelyzet idején hozott 

polgármesteri döntésekről, eseményekről 

A veszélyhelyzet kihirdetése után a 45/2020. (III. 14.) 

Korm. rendelet értelmében a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolta. Az első intézkedések közt a 

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini 

Bölcsőde somogyjádi intézményeiben rendkívüli 

szünetet rendeltem el. Döntésem értelmében minden 

somogyjádi állandó lakosú gyermeknek biztosítottuk a 

napi egyszeri meleg étkezést. A járványügyi helyzetre 

való tekintettel a Somogyjádi Közös Önkormányzati 

Hivatalban az ügyfélfogadás szünetelt. Az ügyintézés 

elsődlegesen elektronikus, telefonos, vagy postai úton 

történt. Személyes ügyintézésre – rendkívüli esetben – 

telefonos egyeztetést követően került sor. 

Március 16-tól a járványügyi helyzetre való tekintettel 

a művelődési ház, a könyvtár, a közösségi terem, a 

sportcsarnok, mindennemű sportlétesítmény 

határozatlan időre bezárt. A játszóterek, az óvoda - és 

iskolaudvar, a sportpark, továbbá az egyéb közösségi 

terek lezárásra kerültek. A Somogyjádi 

Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” 

Időskorúak Otthona somogyjádi székhelyén az idősek 

nappali ellátása, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

személyes ügyfélfogadása szünetelt. Az „Együtt 

Könnyebb” Időskorúak Otthonában június 3-ig teljes 

körű látogatási és eltávozási tilalom lépett érvénybe. A 

buszaink csoportos szállítást nem végeztek. A szociális 

étkeztetés és a házi segítségnyújtást továbbra is a 

megszokott rendben biztosította az önkormányzat 

intézménye. A somogyjádi székhelyű civil és társadalmi 

szervezetnek szánt támogatások folyósítását a 

koronavírus miatt kialakult pénzügyi és gazdasági 

helyzet miatt vissza kellett vonni, majd a nyár végén és 



az ősz folyamán a támogatásokat az események 

megrendezésétől függően folyósítottuk. 

A képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva 

a következő határozatokat hoztam: az 

Agrárminisztérium tájékoztatása alapján módosítottam 

az Egységes térségi arculat kialakítása Somogy 

szívében” c. projekt keretében kötött vállalkozási 

szerződést a befejezési határidőre vonatkozóan. Az 

„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthonában a 

koronavírus gyanús ellátottak elkülönítése érdekében 

izolációs szobát alakítottunk ki (az otthon területén lévő 

lakásból), melynek előkészítésében, takarításában 

átirányítással az óvodai dajkák is részt vettek. 

Szükségessé vált „Az ipari park kialakítása 

Somogyjádon” c. projekttel kapcsolatos árajánlatokról 

szóló döntés. A legkedvezőbb ajánlatot a GÁÉV-2008 

Kft. adta a kivitelezésre bruttó 61.853.275 Ft értékben  

Valamennyi somogyjádi állandó lakos részére maszkot 

biztosított az önkormányzat, melyet vagy személyesen 

– a higiéniai követelmények betartásával - adtak át, 

vagy az ingatlanok postaládáiba helyeztek el az 

önkormányzati dolgozók, illetve önkéntes segítők. A 

maszkokat önkéntesek készítették az alapszolgáltatási 

központ koordinálásával, az átirányított óvodai 

dolgozók bevonásával. Köszönjük.  

Megtörtént az állami tulajdonban lévő Somogyjád, Fő 

u. 1. szám alatti ingatlan értékbecslése, amelyet a 

hulladékgyűjtő udvar és újrahasznosító központ 

kialakítása miatt, a hulladékudvar megközelíthetősége 

érdekében önkormányzati tulajdonba kértünk. (Sajnos a 

mai napig nem született kormánydöntés a pandémia 

helyzet miatt.) 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

pályázatokkal kapcsolatban ajánlatkérés történt az 

orvosi eszközök és bútorok beszerzésére, a Kálvin és 

József Attila utcák egy részének útfelújítására valamint 

a Fő utcai és a Berkenye utcai játszótér fejlesztésére.  Az 

utcák kivitelezésére a Balatonút Kft. adta a 

legkedvezőbb ajánlatot 12.992.919 Ft összegben, így ő 

készítette el a költségvetés szerinti munkákat. Az 

óvodaudvarra az elnyert támogatás megvalósítására a 

TR Projekt 2018 Kft.-vel mint a legjobb ajánlattevővel 

szerződtünk 4.996.307 Ft értékben. Szintén a Magyar 

Falu Program keretében készült el a Berkenye utca 

portalanítása, aszfaltozása. A támogatás összege 

7.909.636 Ft volt.  

A befejezési határidőt a veszélyhelyzet miatt 

módosítani kellett, végül a Berkenye utcában elkészült 

utat és az óvodaudvart ünnepélyesen, szűk körben, 

Móring József Attila országgyűlési képviselő és Biró 

Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

részvételével avattuk fel.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült 

Somogyjád Község Önkormányzatának gazdasági 

ciklusprogramja, elfogadásra került a 2019. évi 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 

értékelés, a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és 

„Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona” 2019. évi 

szakmai beszámolója, a „Somogyjádi Sportcsarnok” 

Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának munkájáról 

szóló beszámoló valamint a kft. 2019. évi független 

könyvvizsgálói jelentése, az egyszerűsített éves 

beszámoló és a közhasznúsági jelentés. Mindkét 

intézmény dolgozóinak munkáját megköszöntük.  

 
A testület munkájáról        2020 június - október 

A veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-

testület ismét összeült. Elfogadta az önkormányzat 

2019. évi gazdálkodási beszámolóját és az ezzel 

összefüggő zárszámadási rendeletet. Megállapította, 

hogy egész évben észszerű, takarékos gazdálkodás 

folyt, figyelembe véve a szűkös lehetőségeket. 

Önkormányzatunk a működési költségeit 

visszaszorította, a fejlesztéseket európai uniós és hazai 

forrásokból valósította meg. A foglalkoztatásnál élt a 

pályázati lehetőségekkel, értékteremtést valósított meg.  

A testület támogatási kérelmet nyújtott be a Somogy 

Megyei Önkormányzat által létrehozott „Somogyi 

Falvak Támogatói Alap 2020.” terhére 500.000 Ft 

értékben. Pályázott az önkormányzat az illegális 

hulladéklerakók felszámolása érdekében kiírt 

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben 

megvalósítandó I. ütemére. Ezek a pályázataink sajnos 

nem nyertek támogatást, ezért amennyiben lesz rá 

lehetőség, ez évben ismét beadjuk őket.  

A szabadidő- és pihenőpark további fejlesztésére az 

MVH-tól nyertünk 4.229.990 Ft-ot. A projekt keretében 

egy kéttornyú vár, hulladékgyűjtő, sétálóösvény és 

kandeláberek kerülnek kialakításra. Saját forrásból ez 

évben bővítjük a játszóeszközöket, szeretnénk egy 

pagodát építeni, továbbá pihenőpadokat és 

szemétgyűjtőedényeket elhelyezni.  
A mezőgazdasági vállalkozókkal közösen kereste a 

megoldást a külterületi utak rendbetételére az 

önkormányzat. A konstruktív megbeszélésen a 

gazdálkodók felajánlották segítségüket.  

Júliusban – kihasználva a lehetőséget – Csillagfény - 

partyt rendeztünk a szabadidőparkban, amelyen sokan 

részt vettek. A testület megtervezte a 2020. évi 

falunapot, amelyre a járvány miatt végül nem került sor. 

Nagy sajnálatunkra a falukirándulások is elmaradtak.  

A testület ismét hozzájárult az óvoda- és tanévkezdés 

kiadásaihoz. Az óvodások és általános iskolások 8000 

Ft/fő, a középiskolások 11.000 Ft/fő támogatást kaptak. 

A nappali tagozatos egyetemisták/főiskolások, feltéve, 

hogy BURSA támogatásban nem részesülnek: 14.000,- 

Ft/hallgató, a BURSA támogatásban részesülőknek 

8.000,- Ft/fő összeget biztosított az önkormányzat. 

A képviselők közös testületi ülésen fogadták el a 

társulásban fenntartott intézmények 2019. évi 

beszámolóját, a közrend, közbiztonság valamint az 

egészségügy helyzetéről szóló beszámolót és a 

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

zárszámadását. Megköszöntük az intézményi dolgozók 

tevékenységét, a rendőrök munkáját. 
A Magyar Falu Program keretében elnyert „Orvosi 

eszköz-2020" projekttel kapcsolatban vállalkozói 

szerződést kötöttünk a REXTRA Kereskedelmi Kft.-vel 

orvosi eszközökre nettó 1.598.819 Ft, bútorzat 

beszerzésére nettó 618.976 Ft összegben. 

http://alapszolg.kp/
http://alapszolg.kp/


Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Falu 

Program „Szolgálati lakás” alprogramja keretében 

Szolgálati lakás kialakítása Somogyjádon az 510/12 

hrsz-ú ingatlanon címmel a Somogyjád Fő u. 43. szám 

alatti ingatlanra. A projekt nem nyert támogatást, ezért 

ez év májusában ismét pályázunk. Elsődlegesen az 

orvosi szolgálati lakást és a Fő utcában lévő lakást 

szeretnénk felújítani. 
Tavaly is pályáztunk szociális tűzifára. Az elnyert 

támogatásból 121 erdei m3-t vásárolt önkormányzatunk. 

Az óvoda és az „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 

gáz és fűtésszerelési munkáinak elvégzésére a GÁÉV 

2008 Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így a munkák 

elvégzésével a testület őket bízta meg. Az óvodában 

belügyminisztériumi pályázat útján, míg az otthonban 

az önkormányzat saját költségvetése terhére valósult 

meg a beruházást, melyre a költségvetésben a fedezetet 

átcsoportosítottuk. Az óvodában a 27.078.959 Ft 

összegű pályázati támogatásból a padlás és egyéb 

hőszigetelési munkálatok valósulnak meg. (Köztudott, 

volt olyan nap, amikor haza kellett vinni az óvodásokat, 

mert leállt a fűtés.) 

Támogatási kérelmet nyújtottunk be Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet 1. 9. pontja alapján 

rendkívüli önkormányzati támogatásra, melyre 950 ezer 

forintot kaptunk. 
A pandémiára tekintettel októberben az idősek napi 

rendezvény elmaradt. Fontosnak tartottuk azonban, 

hogy egy köszöntőlevél és csekély ajándék erejéig 

érezzék a szépkorúak, gondolunk rájuk. Az ajándékot a 

testület tagjai juttatták el a 60 éven felülieknek.  

A T-Home munkatársai decemberben bejárták a falut, 

hogy megtervezzék a korszerű internetkábel 

vezetékezés nyomvonalát. Azóta a kivitelezés gyors 

ütemben megvalósult szinte az egész településen. 4 

csomópont átépítésére kell még várni, így nem minden 

ingatlan köthető még be. A Serpa Kft. várhatóan 2021. 

május végéig szolgáltat internetet és televíziós 

csatornákat, azt követően a T-Home lesz községünkben 

a szolgáltató. A jelenlegi állapotban mindössze 70-80 

előfizető van, ami tovább csökken, ha a teljes hálózat 

kiépül, így hiába szerettük volna megtartani legalább az 

alapcsomagos televízió előfizetést, képtelenség az egy 

egységre jutó horribilis díj miatt.  

Csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjrendszerhez. A felhívásra 3 hallgató adta be 

kérelmét. Őket a testület döntése értelmében havi 3000-

3500 Ft támogatásban részesítette az önkormányzat, 

melyhez az intézményük minimum ugyanilyen összegű 

támogatást kell, hogy biztosítson. 
Jóváhagyta a testület, hogy a Somogyjádi Sportcsarnok 

Nonprofit Kft. a saját költségén korszerűsítse a konyha 

és az étkező fűtését. 

Nemzeti ünnepünkön, október 23-án koszorúzással 

emlékeztünk, felhívva a figyelmet az egyéni 

tiszteletadás lehetőségére is. 
 

 
Nagy örömünkre 14 kisgyermek számára ültettek fát 

szülei a Berkenye utcai játszótérre. 

 
Polgármesteri döntések, események az őszi-téli 

veszélyhelyzet idején  
2020. november 3-tól ismét veszélyhelyzetet rendelt el 

a kormány, így a testület feladat- és hatáskörét újfent a 

polgármester gyakorolta.  

A 2020. szeptemberében aláírt szándéknyilatkozat 

alapján „Elhagyott ingatlanok, romos épületek" MFP 

pályázati támogatással az önkormányzat megvásárolta 

a Somogyjád, Arany János utca 2. alatti ingatlant, 

melynek a felújítása jelenleg van folyamatban. 5 millió 

Ft támogatást kaptunk vásárlásra és felújításra, ami 

vélhetően nem lesz elegendő, hisz a terepet rendezni 

kellett, új villanybekötést,- szerelést kellett kiépíteni 

stb. Az épület a Start projektekhez kapcsolódóan 

telephelyként fog szolgálni, a művelhető részt a 

mezőgazdasági projekt keretében hasznosítjuk. Ezzel 

megszűnik az előző évek gondozatlan látványa a 

hivatallal szemben. Folyamatban van a mellette lévő 

üres, beépítetlen terület megvásárlása is, melyet szintén 

a Start projektben hasznosítunk. Művelve lesz, és nem 

„gaztenger" tárul az utcában lakók és arra járók elé. 
A 14 év alatti gyerekek 2000 Ft értékben Mikulás 

csomagban részesültek. Sajnos, nem volt lehetőség a 

csarnokban a gyermekrendezvény megtartására. A 

csomagokat az óvodában és az iskolában osztották ki, 

illetve a hivatalban vehették át, de több esetben kérésre 

házhoz vittük. 
Az önkormányzata meghatározta a belsőellenőrzés 

2021. évi témáit. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 

kétévente kötelező áttekintése is megtörtént. 

A veszélyhelyzetre tekintettel módosult a Somogyjádi 

Közös Önkormányzati Hivatal külső hőszigetelése, 

belső felújítási munkái elvégzésére, az orvosi eszközök 

beszerzésére valamint az ipari park kivitelezésére 

elfogadott határidő. 

A járvány sem akadályozott meg bennünket abban, 

hogy 2020-ban is megrendezzük a „Virágos porta” 

faluszépítő versenyt. A bizottságok 25 portát díjaztak. 

A jutalmakat a képviselő-testület tagjai adták át a 

díjazottaknak.  

November 27-i hatállyal újabb szigorító intézkedések, 

korlátozások léptek érvénybe, amelyek jelenleg is 

hatályban vannak. Ismét be kellett zárni a szabadtéri 

sport és játszótéri létesítményeket, a közművelődési 

intézményeket, az általános iskolai testnevelés órák 

kivételével a csarnokot. A buszaink csak előre 

egyeztetett módon, előzetes engedély alapján, 



rendkívüli esetben közlekednek úgy, hogy a buszban a 

sofőrrel együtt 3 fő tartózkodhat. A buszban védőmaszk 

viselése kötelező. A kormány rendelete alapján 

településünkön is kötelező a maszkviselés.  

Az önkormányzat a vírushelyzet miatt kialakult nehéz 

helyzetben vásárlási utalvánnyal próbálta enyhíteni a 70 

éven felüli somogyjádi polgárok helyzetét. A 4000 Ft 

értékű utalványt négy helyi boltban lehetett beváltani. 

Az évet csendes ünneppel zártuk. A települést ünnepi 

díszbe öltöztettük, de az ilyenkor szokásos 

rendezvényeink elmaradtak.  
 

 

Tisztelt Somogyjádiak!  

Megköszönöm az intézményi dolgozók, a civil 

szervezetek lelkiismeretes munkáját, amely nélkül a 

tájékoztatóban felsorolt eredményekről nem tudtam 

volna számot adni. Köszönöm a képviselő-testületi 

tagok korrekt és konstruktív együttműködését. Úgy 

érzem, nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, a sok-sok 

gond, probléma ellenére sikeresen zárta a 2020-as évet 

Somogyjád község közössége. 

A veszélyhelyzet bevezetése óta alaposan felfordult az 

élet Somogyjádon is. Szigorú korlátozásokat kellett az 

egészségügyi alapellátásban is bevezetni annak 

érdekében, hogy a betegek folyamatos ellátása 

biztosítható legyen. Teljes a leterheltség az 

alapellátásban és a szakellátásokban is. Sokféle módon 

kifejeztük hálánkat azoknak, akik a járvány ellenére 

tették a dolgukat, hisz mindenki nem maradhatott 

otthon.  

Hálásan köszönöm én is mindazoknak, akik az 

önkormányzat felhívásához önkéntesen csatlakoztak: 

szabták, varrták és fertőtlenítették azokat a maszkokat, 

amelyeket a somogyjádi lakosok számára házhoz 

vittünk. Köszönöm a virágültetésben résztvevők 

munkáját. Köszönöm – legyen szó az élet bármely 

területéről -, hogy együttműködve, egymást segítve, 

egymásra odafigyelve éltük át a veszély napjait. Kérem, 

maradjon ez így a továbbiakban is, hisz nem tudjuk, 

még mennyi ideig kell a járvány ellen védekeznünk.  

    Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 
 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket, jó 

egészséget kívánunk Somogyjád 

minden lakójának. 

 
 

Kurucz Gáborné óvodavezetőt kérdeztük 

Hány gyermek fejezte be a 2019/2020-as nevelési 

évet? Hányan járnak jelenleg az óvodába?  

A 2019/2020-as nevelési évünket 57 fős létszámmal 

zártuk, és már a beiratkozáskor érzékelhető volt, hogy 

a következő nevelési évet több kisgyermekkel tudjuk 

elkezdeni. Így is történt, a 2020/2021-es nevelési évet 

64 fő óvodással kezdtük, majd december végéig 67-

re nőtt a létszámunk. A jelenlegi létszám 65 fő. 

Általánosságban elmondható, hogy a gyerekek három 

éves korban minden esetben elkezdik az óvodát, de 

egyre gyakoribb a 2.5 évesek óvodakezdése. Jelenleg 

40 somogyjádi kisgyermek jár az intézménybe. 
Milyen változásokat hozott a létszámnövekedés? 
A létszámnövekedés a harmadik csoport újbóli 

megnyitását eredményezte, aminek személyi feltétele 

plusz kettő óvodapedagógus, és egy dajka. Újra 

"tiszta", azonos életkorú csoportokat tudtunk 

létrehozni. 
Történtek-e 2020-ban felújítások, új beszerzések?  
Nagy örömünkre a 2020-as évben a Magyar Falu 

pályázatoknak köszönhetően szépült, korszerűsödött 

óvodánk. A nyár folyamán új, korszerű játékokkal 

felszerelt óvodaudvart avathattunk, melyre 5 millió 

forint támogatást kaptunk.  

 
Illetve az ősz folyamán kezdődött az épület 

energetikai korszerűsítése, amely során modern 

kazán került beszerelésre, és a padlás szigetelése, 

illetve a gazdasági épületszárny külső szigetelése is 

megvalósulhatott. 
Milyen változásokat hozott a tavaly márciusi 

járványhelyzet? Az óvoda bezárása után hogyan, 

mivel segítették a dolgozók a védekezést? 
A járványhelyzet, az óvoda bezárása nagyon 

megrendített bennünket, de igyekeztünk tartani a 

családokkal, gyerekekkel a kapcsolatot, heti 

rendszerességgel a zárt csoportokon keresztül online 

küldtük az ajánlott meséket, verseket, dalokat, 

feladatokat, hogy egy kicsit változatossá tudjuk tenni 

az otthon tartózkodásukat. Örömmel vettük a 

visszajelzéseket, hogy foglalkoznak az adott témával. 

A kollégák szabadságuk egy részét kivették. Amikor 



az óvodában tartózkodtak, akkor takarítottak, 

fertőtlenítettek, rendbe tették az udvart; kerítést, 

udvari játékokat festettek. A vírus elleni védekezésbe 

is bekapcsolódtunk, besegítettünk a maszkok 

varrásába. Dajkáink átirányítással más területen is 

segítettek. 
Milyen hatása volt a járványnak a 2020/21-es évre? 
Próbáltunk maximálisan alkalmazkodni az új, 

kialakult helyzethez. A tavaszi beiratkozáson sajnos 

személyesen nem tudtak jelen lenni a szülők és a 

gyerekek, de telefonon, levélben, online tartottuk a 

kapcsolatot a leendő kiscsoportosainkkal és 

családjukkal. A szokásos nyílt napot sem tudtuk a 

pandémia miatt megtartani, így a jelválasztás, az 

anamnézis felvétele is online történt. Ennek ellenére 

zökkenőmentesen kezdődött a nevelési évünk, 

igyekeztünk a gyerekeknek a tőlünk telhető legtöbb 

élményt adni, hogy a lehető legkevesebbet érzékeljék 

a körülöttünk levő 

bizonytalanságokból, 

változásokból.  

Az ősz folyamán már nagy 

hangsúlyt fektettünk a 

járványügyi védekezésre, 

megelőzésre, táblákkal 

jeleztük a távolságtartás, 

kézfertőtlenítés 

fontosságát. Még 

indokoltabbá vált, hogy 

csak teljesen egészséges gyermekek érkezzenek az 

óvodába. Január elejétől szigorítanunk kellett a 

védekezés miatt hozott szabályainkon, csak a 

gyerekek és dolgozók tartózkodhattak az 

intézményben. Csengetést követően az ajtóban vettük 

át a gyerekeket. A legszigorúbb és következetes 

intézkedések mellett is egy kisgyermekünk Covid 

fertőzése miatt két kolléga és egy csoportnyi 

kisgyermek karanténba kényszerült egy időre. A 

karantén még le sem járt, amikor jött az EMMI 

határozat: ismét rendkívüli szünetet rendelnek el. 

Most, akár csak egy évvel ezelőtt online tartjuk a 

családokkal a kapcsolatot, próbáljuk így segíteni 

mindennapjaikat. Ügyeletet tartunk a dolgozó/vírus 

elleni védekezésben részt vevő szülők gyermekeinek. 
A Pedagógiai program mellett milyen lehetőségeket 

biztosít az óvoda? 
Ebben az évben, épp a pandémia miatt plusz 

foglalkozásokat nem szerveztünk. Hittanra járni 

változatlanul van lehetőségük a gyerekeknek, illetve 

egyre nagyobb számban mutatkozik igény a fejlesztő 

pedagógusok, logopédusok, gyógytestnevelő 

jelenlétére az intézményben, így megnövelt 

óraszámban vannak jelen a kollégák, s segítik a 

gyerekek fejlesztését. 
Bár a pandémia miatt sok rendezvény elmaradt, 

azért az óvodások nem maradtak program nélkül. 

Mit sikerült megvalósítani? 

A farsang után a csoportokon belül folyt a munka, ott 

tartottuk meg programjainkat. A nagycsoportosok a 

vírushelyzet miatt a Cinka közben rendezték az 

évzárót, ballagást; itt vettek búcsút az óvodás évektől, 

az óvó néniktől, dadusoktól.  

 
Az új évben mindjárt szeptemberben megtartottuk a 

szokásos Mihály-napi vásárunkat, amikor a gyerekek 

a hozott zöldségért, gyümölcsért cserébe az óvónők 

által kézzel készített ajándékot kapnak. Októberben a 

"tökös hetet" Tökpartival zártuk. Folyamatos volt a 

születésnapok megünneplése.  

Novemberben a Somogy Zenekar előadását 

élvezhettük az óvodaudvaron, és készültünk a 

Mikulás fogadására, aki december 4-én látogatott el 

hozzánk. Az adventi készülődés meghitten telt: 

mézeskalácsot sütöttünk, kézműves ajándékokat 

készítettünk a fa alá, és december 16-án zárt körben, 

de a szokásos színvonalon megtartottuk a karácsonyi 

ünnepélyünket. Február elején macikiállítást 

rendeztünk, a hónap végén pedig farsangi 

mulatsággal kergettük el a telet. A farsangot az 

óvodában, csoportszinten tartottuk. 

Ha jellemeznie kellene a 2020-as évet, mit emelne 

ki? Mire a legbüszkébb? 
Arra, hogy a korosztályunk által még sosem 

tapasztalt világjárvány közepette is a gyermek volt 

számunkra mindig az első. Azon dolgoztunk, hogy 

nekik boldog, kiegyensúlyozott, élményekkel teli 

óvodás időszakot biztosítsunk. 

A jövőről is ejtsünk szót! 
Remélem, hamarosan magunk mögött hagyjuk a 

járványt. Bízom abban, hogy ugyanilyen szép 

létszámmal tudjuk indítani a 2021/2022-es nevelési 

évünket is, és fenntartóinknak, pályázati 

lehetőségeknek köszönhetően tovább épül, szépül, 

korszerűsödik óvodánk. 

Köszönjük a válaszokat. Jó egészséget kívánunk! 

 

A Tanuló Ifjúságért Alapítvány tisztelettel 
megköszöni mindazok támogatását, akik adójuk  
1 %-ával segítették a somogyjádi iskolába járó 

gyermekeket, a tanulók sport és kulturális 
lehetőségeinek javítását, a tehetséggondozást. Az 
alapítvány kéri, az idei évben is támogassák céljait.  

Adószám: 18762763-1-14 

 



A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthonáról 
 

2020-ban a mindenki 

előtt ismeretes, tavasszal 

kezdődő pandémiás 

helyzetben 

intézményünk a 

Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás ellátási 

területén éves átlagban naponta: 

 az étkeztetésben 157 főt, 

 a házi segítségnyújtásban 116 főt, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 111 főt, 

 az idősek nappali ellátásában 133 főt, 

 Család - és Gyermekjóléti Szolgálatnál 144 főt, 

 bentlakásos otthonunkban, az „Együtt Könnyebb” 

Időskorúak Otthonában 31 főt látott el. 

A kormányrendeletek megjelenését követően az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma eljárásrendet dolgozott ki a 

szociális ellátásokra vonatkozóan, melyek a 

munkavégzés mikéntjét határozták, napjainkban is 

határozzák meg. 

Legfőbb feladatunk, a nyári átmeneti időszak 

kivételével, sajnos a mai napig is, a kontaktusok 

számának csökkentése; helyes eljárással, kellő 

körültekintéssel a fertőtlenítések megoldása, mindez a 

védőfelszerelések folyamatos viselésével. 

Nem kis feladat, nem kis felelősség, mivel a házi 

segítségnyújtásban, az Idősek Otthonában 

elkerülhetetlen a gondozottakkal történő közeli 

kapcsolat, az érintés, de a többi területen is kihívást 

jelent munkánk jellegéből, a személyes gondoskodásból 

adódóan.  

Idős gondozottaink nehezen, de megértéssel, 

türelemmel viselték a bezártságot, az egyedül élők a 

családtagok, rokonok, barátok hiányát, illetve a 

számukra nem túl kedvelt elektronikus kapcsolattartási 

formát. 

A mentális gondozás kiemelt jelentőségű lett minden 

területen. 

A házi segítségnyújtásban részesülők esetében 

szükségszerű volt az ellátandó feladatok átbeszélése, 

átszervezése, a prioritások meghatározása. Szerencsére 

a gyógyszerkiváltás folyamata egyszerűsödött. 

Az idősek nappali ellátásának tagjait a gondozónők 

rendszeresen hívták telefonon, hogy tájékozódjanak 

helyzetükről, állapotukról, felajánlották segítségüket 

bevásárláshoz, gyógyszerfelíratáshoz, - kiváltáshoz, 

hivatalos ügyek intézéséhez, hozzátartozókkal való 

kapcsolattartáshoz. 

Családsegítőink az elektronikus térben fűzték 

szorosabbra a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival 

egymás munkájának segítése érdekében. Segítettek a 

digitális oktatás nehézségeinek leküzdésében, 

rendszeresen keresték a gondozott családokat, reagáltak 

a jelzésekre, segítették a csomagosztásokat. Az 

ügyfélfogadás a krízishelyzet kivételével, előre 

egyeztetett időpontban volt lehetséges, illetve jelenleg 

is így működik. 

Szükségszerű volt az étkeztetés érintésmentes 

megszervezése, kizárólagos házhoz szállítása, amit 

egyszer használatos műanyag dobozok felhasználásával 

oldottunk meg. 

A térítési díjak megfizetésénél az érintésmentesség 

jegyében arra kértük, kérjük a szolgáltatásainkat 

igénybevevőket, hogy a kiértesített összeget lehetőleg a 

megadott számlaszámra utalják, vagy a mellékelt, 

kitöltött csekken adják postára. 

A megváltozott körülményekhez igazodó többlet 

feladatok szervezése, elvégzése nem csak az intézmény 

életében okozott jelentős változást, de az intézményt 

fenntartó önkormányzatokra is hatalmas erkölcsi 

valamint kicsit sem elhanyagolható anyagi terhet rótt. 

Somogyjád Község Önkormányzata jelentős összeget 

költött szociális területen is a védekezésre. 

Nem volt már elég az addig megszokott, jól bevált 

tisztító - fertőtlenítő szerek használata, a takarítás addigi 

gyakorlata, gyakorisága. Vásárolnunk kellett 

fertőtlenítőszereket bőrre, felületre, padlóra, valamint 

különféle védőfelszereléseket. 

A megnövekedett piaci kereslet miatt gyakran alakult ki 

készlethiány az üzletekben, így előfordult, hogy szinte 

naponta kellett Kaposvárra mennünk, hogy 

beszerezhessük a szükséges védőfelszereléseket. 

Ilyenkor tapasztaltuk, hogy a kereslet növekedése 

sajnos elindította a fogyasztói árak emelkedését is. 

Ezúton is köszönöm a társulási tanács elnökének, 

Somogyjád polgármesterének, Lőrinczné Kiss Ilonának 

a mindenkori támogatást, kéréseink teljesítését, nem 

kímélve időt, fáradságot, hogy így is maradéktalanul 

biztosított legyen munkavégzésünk minden feltétele a 

pandémiás helyzetben. 

A szájmaszkok beszerzése a kezdeti időszakban nem 

ment egyik napról a másikra. Így elsősorban az 

Örömmel az egészségért, a közösségért csoport tagjait 

kerestük meg, aztán már csatlakoztak rokonok, barátok, 

közösségért tenni akaró, tenni tudó emberek is, hogy az 

intézmény dolgozóinak, a konyha dolgozóinak, a 

lakosságnak szájmaszkokat tudjunk biztosítani. 

Mindenki azzal szolgálta a cél megvalósulását, amivel 

csak lehetősége adódott! 

Torma Sándor alpolgármester úr a veszélyhelyzetben 

utazott fel Budapestre, hogy az interneten felajánlott 

anyagokat elhozza, de helyben is nagyon sok családból 

kaptunk segítséget. 

Aki nem tudott varrni, segédkezett az anyagok, 

maszkok ide-oda szállításában, a szabásban. 

Felemelő érzés volt ezt a hihetetlen összefogást, 

önzetlen segíteni akarást megtapasztalni! 

Az első szóra, mindent félre téve, szabadidejüket 

feláldozva, azonnal munkához láttak asszonyaink! 

Itt is, ez úton is hálás szívvel köszönöm! 

A másik pozitív személyes tapasztalatom volt, hogy 

amikor felmerült a bevásárlás problémája, 

munkatársam tanácsára felhívtam az „András 

Diszkont”-ot, és miután elmondtam az egyedül élő 

idősek, az otthonban élők problémáját, azonnal 

partnerek voltak abban, hogy a házhoz szállítást leadott 

rendelés alapján teljesítsék. Igazi vállalkozóként, segítő 

szándéktól vezérelve reagáltak a felmerülő igényekre! 



Az intézmény munkatársai fegyelmezetten, 

felelősségteljesen, egymást is segítve végezték 

munkájukat a fokozott védelmi intézkedések maximális 

betartásával, melyet a gondozottakkal, a 

hozzátartozókkal is betartattak. A gondozottakat, 

hozzátartozókat naprakészen informálták, felhívták a 

figyelmet, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjanak. 

A munkafegyelemmel csökkentették, a tavaszi 

időszakban teljesen megakadályozták a fertőzés 

gondozottak közötti terjedését. Nem kis felelősség volt, 

van a vállukon, nehezített munkakörülmények között, 

fokozott pszichikai terhelés alatt dolgoznak.  

Szerencsére jelentős személyi, szerkezeti változások 

nem voltak az elmúlt évben. Az év elején szülési 

szabadságot igénybe vevő családsegítőnk helyett új 

családsegítő állt munkába. Sajnos a másik álláshelyet a 

képesítési követelményeknek megfelelő családsegítő 

munkatárssal továbbra sem sikerül betöltenünk, viszont 

végre sikerült általános helyettesnek alkalmazni a házi 

segítségnyújtás területére szociális gondozót. 

A nappali ellátásban Somogyjádon történt a gondozónő 

személyében változás, de ez az ellátásban egyetlen 

pillanatig sem okozott fennakadást. 

Épületeink átalakítása, felújítása viszonylag nemrég 

történt, vigyázunk rájuk, igyekszünk állagukat óvni, ha 

a legkisebb rendellenességet tapasztaljuk, azonnal 

gondoskodunk javíttatásról, ha szükséges, cseréről. A 

karbantartás folyamatos. 

Jelentős felújítások az elmúlt évben nem történtek, az 

Alapszolgáltatási Központ épülete kapott új színezést, 

valamint az Idősek Otthona köré került, kerül új kerítés, 

mely elsősorban a vagyonvédelmet, a gondozottak 

biztonságát szolgálja. 

A kerítés mellé sövénynek bokrokat, az idősek által már 

nem művelt valamikori konyhakert helyére 

gyümölcsbokrokat, gyümölcsfákat vásároltunk, 

ültettünk. 

Az egészség megóvása elsődleges célunk! Ennek 

érdekében, valamint azért, hogy gondozottaink 

továbbra is kényelmesen, otthonosan érezzék  

magukat, pár hiányzó de szükséges kényelmi eszközt 

vásároltunk, az udvarra padokat helyeztünk ki, az 

épületeket virágosítottuk. 

    Marosvölgyi Valéria 

      intézményvezető 

 

 
 

A lomtalanítás  

2021. június 8-án lesz. 

 

Sporthírek 

Március elején folytatódott a 2020/2021 évi 

megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság. A 

sportegyesület vezetése különösebb célt nem 

tűzött ki a csapat elé a tavaszi szezonra. Az 

elvárás mindössze annyi, hogy tisztességgel 

játssza le a csapat valamennyi mérkőzését. 

Tudni kell, hogy már a nyáron is a II. osztályban szerettünk 

volna indulni, de a labdarúgó szövetség nem engedélyezte 

ezt. Mivel a koronavírus miatt a tavalyi bajnokságok nem 

fejeződtek be, így minden csapatnak abba az osztályba 

kellett neveznie, ahol az elmúlt évben is szerepelt. 

Amennyiben nem indultunk volna el a megyei I. 

osztályban, abban ez esetben visszasoroltak volna minket 

a megye III-ba, amit el akartunk kerülni, így kényszerből 

kellett bevállalnunk ezt.  

Az őszi idény nem is sikerült jól, a csapat győzelem nélkül 

zárta a bajnokság első szakaszát. Kettő edzőváltás is 

történt, valamint télen több játékos távozott. Pótolni őket 

csak komoly anyagi ráfordítással lehetett volna, de ez 

értelmetlen pénzkidobás lenne annak tükrében, hogy 

semmilyen eredménykényszer nincs a tavaszra, és a 

jövőben amúgy is egy osztállyal lejjebb kívánjuk folytatni. 

Az egyesület vezetése ezért úgy döntött, hogy elég szűkös 

kerettel, az itt maradó játékosokkal oldjuk meg a tavaszi 

szezont. 

Eddig három mérkőzésre került sor, melyeken tisztesen 

helyt állt a csapat, és pontszerzésre is volt esélye, de ez 

sajnos nem sikerült. A folytatásban is ez a cél, hogy 

próbáljunk szoros eredményt elérni, legyen tartása a 

csapatnak, és ha ez megvalósul, akkor már elégedettek 

lehetünk. Szurkolóink türelmét, megértését kérjük, és 

bízunk benne, hogy a következő bajnokság már sikerekben 

sokkal gazdagabb lesz. 

Az ifjúsági csapatnál sem az eredményesség számít. 

Örömteli, hogy a társaság szinte teljes egészét somogyjádi 

gyerekek alkotják. Erre már nagyon régen volt példa, 

hiszen mindig kellett vidéki játékosokat keresni, hogy a 

szükséges létszám meglegyen. Szerencsére 

létszámproblémáink most nincsenek, a lelkesedés megvan, 

de a fegyelemmel komoly gondok adódnak. Bízunk benne, 

hogy a fiatalok a rutinszerzés mellett a viselkedésükön is 

tudnak majd változtatni.  

Bozsikos csapatainkat is dicséret illeti, hiszen az őszi 

tornákon rendre megjelentek, és szép eredményeket értek 

el. Náluk elsősorban továbbra is a játék megszerettetése a 

cél, az, hogy önmaguktól érezzenek késztetést arra, hogy 

később, felnőttként is focizzanak akármelyik bajnoki 

osztályban. A koronavírus miatt a Bozsik tornák 

megrendezését a labdarúgó szövetség határozatlan ideig 

felfüggesztette, így ők egyelőre tavasszal még nem léptek 

pályára. 

Az eddig nyújtott segítségért köszönet illeti valamennyi 

támogatónkat és szurkolónkat. Bízunk abban, hogy a 

jövőben is számíthatunk rájuk.       Birkás Béla 
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