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Tájékoztató a  

2016. év munkájáról 

Tisztelt somogyjádiak! Képviselő-testületünk 2016-

ban 25 alkalommal ülésezett, 168 

határozatot fogadott el és 16 rendeletet alkotott. Az 

év során végzett munkánkról 2016 decemberében 

közmeghallgatás keretében számoltam be. Az 

elhangzottak alapján rövid áttekintést kívánok adni az 

elmúlt esztendőről. 

Sajnálatos, hogy tavaly már - ahogy az országban 

mindenütt - településünkön is csökkent az állandó 

lakosok száma. A korábbi 1600 körüli létszám 1575 

főre változott. A csökkenés elsődleges oka az, hogy 

kevés gyermek született. A születések száma 13, az 

elhunytak száma 24 fő, ebből a szociális otthonban 

elhunytak száma 9 fő volt. Öröm, hogy továbbra sem 

jellemző az elköltözés.  

A testület munkáját a Közös Önkormányzati Hivatal 

készíti elő, amelyet Osztopán, Edde, Alsóbogát és 

Somogyjád társulásban tart fenn. A közös hivatal 

végzi a három társulás gazdálkodási eseményeinek 

könyvelését, készíti elő a társulási döntéseket, egy 

köztisztviselő 44 település belső ellenőrzését látja el. 

Több személyi változás volt a hivatalban, elsősorban 

az osztopáni kirendeltségen, amely nehezítette a 

somogyjádi székhely hivatal munkáját is. Borbélyné 

Farkas Mária nyugdíjba vonult, feladatait a hivatal 

munkatársai vették át. A külterületi termőföldek 

értékesítése, a bürokratikus eljárásrend szintén 

többletfeladatot és költséget eredményezett. Az 

októberben tartott népszavazás előkészítése és 

végrehajtása is a mindennapi munka mellett valósult 

meg. A sok többletfeladat ellenére a hivatal 

igyekezett ügyfélbarát módon végezni 

megnövekedett feladatait. Évről-évre nő az iktatott 

ügyek, az elintézendő feladatok száma. 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. Sajnos, a központi elvárás a mindennapokban 

néha követhetetlen. Sok esetben akár ötször is át kell 

írni a pályázatot, mert állandóan változik a kiírás. 

Folyamatosak a törvényi változások is. Ugyan azt 

halljuk, hogy csökken az adminisztráció, de mi pont 

az ellenkezőjét érzékeljük. A hivatalban várja 

ügyfeleit a falugazdász és a települési ügysegéd.  

Anyakönyvi hírek 

2016-ban születtek:  
 

   Barti Benett Ádám         (Somodi Eszter és Barti Ádám) 

   Szabó Lili                    (Varga Eszter és Szabó Gergely) 

   Bosztonics Bíborka  (Novák Kinga és Bosztonics Péter) 

   Kovács Milán          (Pákozdi Judit és Kovács Szabolcs) 

   Hooper Martin              (Pulai Katalin és Shane Hooper) 

   Kazári Ábel                (Tormási Viktória és Kazári Erik) 

   Gergely Flóra Szofia  (Fábián Emőke és Gergely Attila) 

   Csapó Noel          (Óvári Zsuzsanna és Csapó Krisztián) 

   Tóth Zenina                           (Kató Ivett és Tóth Zoltán) 

  Konecsni Viktória  (Harasztovics Judit és Konecsni Krisztián) 

   Szalai Botond          (Kutor Nikoletta és Szalai Norbert) 

   Agócs Blanka            (Varga Eszter és Agócs Krisztián) 

   Hardi Koppány                (Németh Éva és Hardi Zoltán) 
 

 

                                         Köszöntjük településünk  

                                                   legifjabb lakóit.   
 

 

Elhunytak 2015 decemberében: 
 

   Balázs József      Gárdonyi utca 

   Sovák Lajosné     Szoc. otthon 

   Csizmadia Levente    Rákóczi utca 

Elhunytak 2016-ban: 

   Decsi Sándor     Gárdonyi urca 

   Bütös Jánosné     Szoc. otthon 

   Árokné Pekó Gyöngyi    Bajcsy utca 

   Tóth Jánosné     Szoc. otthon 

   Csiszár Jánosné    Szoc. otthon 

   Kátai Lajosné     Magyaróvölgy 

   Sebestyén Miklósné    Beregi utca 

   Novák István     Fő utca 

   Kerekes Ferencné    Szoc. otthon 

   László János     Fő utca 

   Pintér István     Beregi utca 

   Somogyvári János    Kossuth utca 

   Kovács Kálmán    Dózsa utca 

   Járfás Erzsébet    Dózsa utca 

   Csontos Lászlóné    Szoc. otthon 

   Kurucz Lászlóné    Dózsa utca 

   Vasics Jánosné    Szoc. otthon 

   Vas János     Szabadság utca 

   Nagy István     Kálvin utca 

   Bogdán Ferenc    Gárdonyi utca 

   Gyurcsik József    Bajcsy utca 

   Nagy Lászlóné    Szoc. otthon 

   Szekeres István    Szoc. otthon 

   Kovács János     Szoc. otthon 
 

                        

 

                     A családok gyászában osztozunk. 

 



Munkájukat a hivatali dolgozói segítik. 

Önkormányzatunk kötelező feladatait, az óvodai és a 

szociális ellátást társult intézményeken keresztül 

biztosítja. 

A Mesevár óvodába decemberben 61 gyermek járt, 

melyből 36 kisgyerek volt jádi. Három csoportban 

biztosítottuk gyermekeink számára a nevelés és 

oktatás tárgyi és személyi feltételeit, amelyről 

biztonsággal mondhatjuk: megye szerte irigylésre 

méltó. A nyár folyamán ismét megújult, bővült az 

óvoda felszereltsége. Ignácz János vállalkozó 

segítségével egy német településtől várakat kaptunk 

minden csoportszobába. A parkettát újracsiszoltuk, új 

szekrényeket építettünk be. Nem maradt el a festés 

sem. A Pedagógiai program alapján végzett munka 

mellett igény szerint biztosított volt a foci, tánc és 

angol nyelvi képzés is. Az óvodások színvonalas 

műsorai színesítették közösségi rendezvényeinket. 

Köszönöm lelkiismeretes nevelő-, oktató- és 

gondozómunkájukat, a községi rendezvények 

támogatását. 

 

Iskolánk - mert mi továbbra is sajátunknak tekintjük 

függetlenül az állami működtetéstől - biztosítja az 

alapfokú oktatást, nevelést, a művészeti képzést. A 

pedagógusok és az iskola dolgozói aktív szerepet 

vállaltak 2016-ban is községünk köz- és 

sportéletében. Színvonalas műsorokat szerveztek, 

lelkesen készítették fel a gyermekeket. Különleges és 

maradandó élményt nyújtottak március 15-én, hősök 

napján, falunapon és október 23-án egyaránt. 

Büszkék lehetünk az iskolások tanulmányi, sport és 

művészeti versenyeken elért eredményeire, a 

továbbtanulók középiskolai eredményességére. Az 

iskolánkban a tanulók részére biztosított a 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás. A személyi 

feltételek jók, a tárgyi feltételekre mondhatjuk, hogy 

kiválóak. Az iskola és a szülői munkaközösség 

együttműködése példaértékű. A tanév során több 

közös programot szerveztek és bonyolítottak le. 

Május végétől Kovács Gyuláné betegsége miatt 

Tóthné Bali Klára igazgatóhelyettes irányításával 

folyik az oktató-nevelő munka. Főigazgató 

asszonynak mihamarabbi felépülést, gyógyulást 

kívánunk. 

Az Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” 

Időskorúk Otthona intézményen keresztül biztosítjuk 

a természetbeni szociális ellátások többségét. A kicsi 

gyermekek felügyelete az intézmény családi 

napközijében biztosított. Átlag 7 gyermek gondozása 

volt biztosítható két kisgyermek- felügyelővel. 

Személyi változás volt a családsegítésben és a 

gyermekjóléti szolgálatnál, így előfordult, hogy a 

helyettesítők többlet munkavégzéssel tudták ellátni a 

gyermekjóléti és családgondozói feladatokat. A 

testület kiemelt figyelmet fordít az idős, 

magatehetetlen emberek segítségnyújtására. 30 fő 

szociális étkező volt, 27 fő házi segítségnyújtásban 

részesülő ellátott, és 57 főnek volt jelzőrendszeres 

készüléke. A nappali ellátásban részesülők száma 35 

fő volt. Az ellátáshoz való hozzáférést segíti a 

tanyagondnok, aki naponta szállítja igény szerint az 

ellátottakat. Külön elismerés illeti 

tanyagondnokunkat, Tokaji Tamást, aki a hét minden 

napján önzetlenül áll az időseknek és fiatalok 

rendelkezésére. Szociális otthonunk a megye egyik 

legkorszerűbb és legkedveltebb otthona. A tárgyi 

feltételeken túl jól felkészült, szakképzett gondozók 

ápolják a 31 fő bentlakót, és segítik a garzonokban 

élők mindennapjait. 

Az intézmény éves költségvetése 218.494.000 Ft, 

melyből az otthoné 62.659.000 Ft, 5.025 ezer Ft a 

szociális étkezés, a házi segítségnyújtás 8.629 ezer 

forintba került. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás működtetése Somogyjád esetében 

670 ezer Ft. Köszönöm a szociális ágazatban 

dolgozók lelkiismeretes munkáját, külön a községi 

rendezvények lebonyolításában nyújtott segítségüket. 

Az egészségügyi alapellátásban személyi változás 

nem volt 2016-ban. Védőnőnk az egyedüli 

közalkalmazott, aki a vállalkozó gyermekorvos 

munkáját is segíti védőnői teendői mellett. A 

gyermekorvosunk javaslatára a képviselő-testület 

védőoltások megvásárlásához külön támogatást 

biztosított. A somogyjádi gyermekek térítésmentesen 

kaphatták meg azokat a védőoltásokat is, amelyeket 

az állam nem támogat. Tavaly is 

több szűrővizsgálatot szervezett a védőnő és a 

háziorvos, melyen egyre többen vettek részt. 

Köszönet a szűrővizsgálatok szervezéséért, és a 

községi rendezvények lebonyolításában való 

részvételért az egészségügyi alapellátásban 

dolgozóknak. 

Januártól bővült a fogorvosi körzetünk. Nikláról, 

Csömendről, Somogyfajszról, Pusztakovácsiból, 

Táskáról és Libickozmáról is ide járnak a betegek. 

Köztudott, hogy egyre nehezebb a megüresedett 

orvosi praxisokat betölteni, így volt ez ezeknek a 

településeknek az esetében is. Szerencsések vagyunk, 



hisz fogorvosunk 30 éve lelkiismeretesen végzi 

szűrő, gyógyító munkáját. 

Településünkön továbbra is egyetlen nonprofit kft. 

működik, 100 %-ban önkormányzatunk tulajdona, ez 

a Sportcsarnok Kft., amely a konyha és a 

sportcsarnok üzemeltetését biztosítja, de a községi 

rendezvények egyik fő szervezője is. Az 

ügyvezetővel élen nem csak a mindennapi étkeztetést 

biztosítják, oroszlánrészt vállalnak közösségi 

események lebonyolításában is. Naponta 450-500 

adag házias ételt főznek, kizárólag hétvégén és 

ünnepnapokon vannak zárva. Ők azok, akik minden 

rendezvény napját munkával töltik, melyről a JÁD Tv 

több alkalommal képes tudósítással is beszámolt. 

Örömmel tölt el, hogy a jádi adás nézettsége továbbra 

is népszerű. Felértékelődött a múltunk a jelen mellett. 

Jó visszaemlékezni az elmúlt több mint két évtizedre. 

Köszönjük, hogy minden eseményen jelen vannak, ha 

szükséges, hangosítanak. 22 éves anyag áll 

rendelkezésünkre az archívumban, melyből már 

sokat láthattak.  

Tisztelt somogyjádiak!  

Az előző évi közmeghallgatáson ismertettem 2016. 

évi terveinket, melyeket többségében az önök 

támogatásával költségvetésünkből és pályázati 

forrásból sikerült megvalósítani. 2016. 

gazdálkodásról pár adatot szeretnék önökkel 

megosztani. Kommunális adó tekintetében 554 fő 

adózót tartunk nyilván, gépjárműadót 455 fő részére 

vetettünk ki, iparűzési adó alany 128 van jelenleg. A 

három adónemből összesen 13.742.875 Ft hátralék 

van kint, mely végrehajtása folyamatban van. Sajnos, 

nem jellemző településünkre a vállalkozók jelenléte. 

Helyi iparűzési adóból 13.317.176 Ft folyt be. A 

kommunális adóból december közepéig 2.776.831 

forintot fizettek be, gépjármű adóból 7.853.305 forint 

folyt be. Legtöbb hátralék iparűzési adóból és 

gépjármű adóból keletkezett. Költségvetésünk főbb 

adatai 2016-ban: 462.596 ezer forint állami 

támogatást kapunk, melyből 142.977 ezer forint a 

szociális intézményé, 180.851 ezer forint az óvodáé. 

A különbözetből gazdálkodhatunk, melyből egy-két 

kiadási nemet kiemelve: közvilágításra, 

közterületekre, utak, járdák karbantartására 10645 E 

forintot fordítottunk, 12040 E forintot segélyezésre 

használhattunk fel, 29259 E forintot beruházásra és 

felújításra terveztünk. A civil szervezetek 

támogatásárára 3500 ezer Ft-ot költünk, melyből a 

sport szervezetek, egyházak és a polgárőrség kapnak 

közösségi céljaik magvalósítására juttatást. A 

sportlétesítmények üzemeltetésére és fenntartására 

19331 E forintot kellett fordítanunk, melyhez a KLIK 

is hozzájárult az iskolai igénybevétel szerint. 

Falugondnoki szolgálatra 3855 E forintot terveztünk. 

Közművelődésre 5400 E forintot költöttünk, melyben 

a művelődési ház, életmódház és kiállítóhely 

bizonyos üzemelési költségét is terveztük. A 

vendégház bevételét szeretném még kiemelni, ami 

tavaly is elérte a 2 millió forintot. Köszönet Tokaji 

Lajos áldozatos munkájáért.  

Köszönöm a Mezőgazdasági Zrt., a helyi vállalkozók 

támogatását, amelyek nélkül több alkalommal 

gondban lettünk volna hóeltakarítás, vízelvezetés, 

anyagok mozgatása esetén.  

2016 a pályázatok készítésének és beadásának éve 

volt, több pályázatot adtunk be, reményeink szerint a 

kivitelezések éve a 2017-es év lesz. Pályáztunk a 

háziorvosi szolgálati lakás és az emlékpark 

felújítására, a vendégház és művelődési ház 

felújításon kívül. 

Bízunk abban, hogy az itt élők is érzékelték, hogy 

kiemelt figyelmet fordítottunk a temetők és 

ravatalozók felújítására, melyet 2017-ben folytatni 

szeretnénk a keleti temető körbekerítésével. A 

temetőkbe a díszburkolatok, járdák kiépítését, padok 

elhelyezését, a rózsák és a fák ültetését többségében 

közfoglalkoztatottakkal valósítottuk meg. 

A szociálisan rászoruló időseket és fiatalokat 

egyaránt segíteni tudtuk. 2016-ban 125 m3 szociális 

tűzifát kaptunk, melyhez méterenként 1.000 Ft-ot 

kellett hozzátenni, a SEFAG-nak méterenként 2.600 

Ft szállítást kellett fizetni, a támogatottaknak 

térítésmentesen kellett kiszállítani. A téli időszakban 

nagyon fontos segítségnyújtási forma ez, az viszont 

nehezen érthető - tisztelet a kivételnek – ha valaki 

kizárólag szociális tűzifából kívánja az egész éves 

fűtést megoldani… 

A testület döntése alapján beiskolázási segélyek 

kifizetésére is lehetőségünk volt, így 134.950 Ft-ot 

fizettünk ki tankönyv támogatásra, 65.860 Ft-ot 

középiskolásoknak, 70.000 forintot főiskolásoknak, 

egyetemistáknak. A Bursa ösztöndíjat is 

meghirdettük, 5 fő élt a lehetőséggel, melyre 145.000 

Ft-ot fizettünk ki. Szünidei étkezésre is igényeltünk 

támogatást. A gyermekvédelmi törvény 2016. január 

1-jétől hatályos módosításával önálló 

gyermekvédelmi természetbeni ellátás a szünidei 

gyermekétkeztetés. A hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi 

részesülő gyermekek részére térítésmentesen 

biztosítja az önkormányzat a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a tavaszi, 

nyári, őszi és téli tanítási szünet időtartamára, 

valamint az ezen időszakokra eső óvoda zárva 

tartásának időtartama alatt. Első ízben 2016. tavaszán 

24 fő, nyáron 25 fő (plusz augusztusban 5 fő óvodás) 

ősszel 25 fő kapott meleg ebédet, melyre közel 2 

millió forintot költöttünk. A helyi rendeletünkben 

jóváhagyott feltételek szerint 10 család részesült 

lakásfenntartási támogatásban 374.000 Ft értékben. 



A Mikulás ünnepségen 1.500 Ft értékben 

ajándékcsomagot adtunk az általános iskolás 

korosztályig bezárólag 330.000 Ft összegben, minden 

70 éven felüli somogyjádinak 4000 forintos 

élelmiszercsomagot küldtünk ki karácsony előtti 

támogatásként 880.000 Ft értékben.  

Minden dolgozni szándékozó somogyjádi számára 

tudtunk munkát ajánlani, igaz zömmel közmunkát. 

Így nem segélyből kellett megélni azoknak, akik 

munkára jelentkeztek. Sőt előfordult, hogy a 

munkaügyi központtól leigényelt státuszokat nem 

tudtuk feltölteni. Közfoglalkoztatásban átlag 55-60 fő 

dolgozott. A mezőgazdasági projektekben 

megtermelt zöldségekkel lassan önellátóvá válik 

településünk. Közel 4-5 millió Ft értékben termeltünk 

zöldségféléket, készült fűszerpaprika. Konyhásaink 

segítségével a foglalkoztatottak főztek be 

paradicsomot, savanyúságot tettek el. A konyhára 

térítésmentesen adtuk át a megtermelt zöldségeket, a 

lakosságnak nagykereskedelmi áron értékesítettünk a 

többletből. Ezt a programot 2017-ben is folytatni 

szeretnénk, bővítve a fóliázott területet. A start 

projektekben foglalkoztatottak bérére és járulékaira 

43.966 ezer Ft támogatást kaptunk, anyagra és 

eszközökre 11.994 ezer forintot költhettünk.  

Egész évben igyekeztünk ésszerű és takarékos 

gazdálkodást folytatni. Minden olyan pályázatot 

beadtunk, amire községünk a kiírás szerint 

pályázhatott. A községek számára ezen EU-s 

ciklusban kevesebb a lehetőség, nekünk különösen, 

hisz az elmúlt két évtizedben a teljes infrastruktúrát 

kiépítettük, minden intézményünket felújítottuk. 

2016-ban cseréltünk autóinkat, új műszaki 

eszközöket, gépeket vásároltunk. Az új szabadidő 

parkot játszótérrel, járdákkal, szabadtéri kemencével 

bővítettük az ún. Cinka közben. Tavaly már két 

sikeres, nagyszabású rendezvényt bonyolítottunk le a 

parkban közmegelégedésre. Azt tapasztaltuk, hogy a 

somogyjádiak közkedvelt parkja lett, ahol 

biztonságosan játszhatnak a gyerekek. 

 

Tavaly készült járdajavítás a faluban, késő ősszel 

elkezdődött az utak karbantartása a Gárdonyi, Bajcsy, 

Ady és Bogáti utcákban. A hivatal előtt árokburkolás 

valósult meg mederlapozással, folyamatosan 

gondoztuk közterületeinket. Bővítettük a 

közvilágítást közel 50 db lámpatesttel. Tavasszal 

adtuk be pályázatot a vendégház és a művelődési ház 

felújítására, hőszigetelésre és fűtéskorszerűsítésre, a 

vendégháznál nyílászárók cseréjére.  

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 2016-ban 

kezdődött. Akik igényelték, megkapták a kék 

gyűjtőedényeket, melyből az összegyűjtött papír- és 

műanyag hulladékot kéthetente szállítják el. A nyár 

folyamán lehetőség volt komposztáló ládák 

igénylésére, amelyeket szintén kiosztottunk. 

Tudjuk, hogy a családok egy részének gondot okoz a 

helyi adó befizetése, tudni kell azonban, hogy a 

tervezett kiadásaink 15%-ára helyi adó nyújt 

fedezetet, amiből béreket és dologi kiadásokat 

egyaránt kell finanszírozni. Sajnálatos, hogy jelentős 

kintlévőség van, melyet végrehajtással kell több 

esetben beszedni. Többször felhívtuk a figyelmet a 

részletfizetés lehetőségére is. 2017-ben kiemelt 

ellenőrzésre számíthatunk ez ügyben.  

Községünk szabadidős- és versenysportja egyre jobb 

irányba halad.  

A sportcsarnokot sokan, a kültéri sportpályákat és a 

szabadidő parkot egyre többen használják. 

Versenysportban szép eredményt értek el focistáink, 

kosarasaink és röplabdásaink is, melyért külön 

köszönet illeti a szakosztályok vezetőit, akik hétről-

hétre szabadidejükből legalább egy napot áldoznak az 

edzésekre, a versenykiírás szerinti mérkőzésekre. 

Focistáinknál ki kell emelni, hogy sikerült megtalálni 

és elérni azt, hogy többségében helyi játékosok 

kerülnek előtérbe, ami a helyi vezetés mellett a helyi 

edző kiváló munkáját is dicséri. Lovassportban több 

somogyjádi fiatal szerepelt eredményesen hazai és 

nemzetközi versenyeken. 

2016-ban nőtt a községi és közösségi rendezvények 

száma és színvonala. Szinte minden korosztály és 

réteg részére volt lehetőség bekapcsolódni a helyi 

programokba. Januártól április végéig minden héten 

egy este megtelt a közösségi terem vagy az 

életmódház. Értékes előadásokat, úti beszámolókat és 



kiállításokat tekinthettünk meg. Több alkalommal 

szerveztünk színházlátogatást. Folytatódott a 

pincetúra, ez évben az Alsó-hegyen jártunk. Külön 

köszönet az alsó- és felsőhegyi pincetulajdonosoknak 

a vendéglátásért, azért a lehetőségért, mellyel 

településünk múltjába is visszatekinthettünk.  Sokan 

mentek el a somogyvári kirándulásra is, melyet a 

közalapítvány szervezett. 

A programok szervezésében óriási segítség a 

kulturális közfoglalkoztatott munkatárs: Laczkó-

Papné Bank Beáta, akinek a feladata a kulturális és 

szabadidős programok szervezése. Könyvtárunk az 

iskolával közös.  

Kiemelném az utóbbi két évtized legsikeresebb 

falunapját, amelyet szeptember 17-én tartottunk, és 

melyen közel 1500 fő vett részt, majdnem 30 csapat 

főzött a jó hangulatot megalapozva. Pályázati 

pénzből és támogatásból tudtunk több fellépőt 

megfizetni. Kiemelten szeretném megköszönni a 

helyi vállalkozók pénzbeni támogatását falunapi 

rendezvényünkhöz.  

Nyáron két alkalommal volt falukirándulás: először 

Keszthely és Kehida útvonalon fürdési lehetőséggel, 

majd augusztus közepén eljutottunk Majkra és 

Felcsútra. Megnéztük az Arénát, felültünk a 

kisvasútra is. Igazán jó hangulat volt mindkét 

kiránduláson. A tényleges költség 50 %-át az 

önkormányzat vállalta át. Megemlékeztünk 

vendégházunk 10 éves működésének évfordulójáról, 

meghívtuk mindazokat a művészeket, akik a 10 év 

alatt itt kiállítottak. Testvértelepülési kapcsolataink 

tovább erősödtek. Ez évben is eljöttek barátaink 

Fernitz-ből a falunapunkra. Német vendégeket is 

fogadtunk, akik szintén elismeréssel szóltak 

összkomfortos községünkről.  

Emlékeztünk a magyarság minden jelentős történelmi 

eseményére.  

 

A március 15-i megemlékezés keretében adtuk át a 

községi díjakat, amelyeket 2016-ban az alábbi 

személyek kaptak:  

Somogyjádért díjat vehetett át Borbélyné Farkas 

Mária, a Somogyjádi Közös Hivatal ügyintézője; 

Husi Gyula, a művészeti iskola citeraoktatója és 

Tomics Sándor címzetes rendőr főtörzs-zászlós, 

körzeti megbízott. Kiemelkedő közművelődési 

munkájáért elismerésben részesült Szentpáli Edit, az 

általános iskola pedagógusa. A kimagasló 

sportmunkáért elismerő oklevelet vehetett át a 

Somogyjád SZKKSE: kosárlabda csapata. 

Társadalmi-közéleti tevékenységéért elismerést 

kapott Tóth Sándorné óvónő és Csapóné Horváth 

Rózsa, a Nyugdíjas Egyesület elnöke. Külön 

elismerésben részesült a sportegyesület érdekében 

végzett munkájáért Németh Róbertné, a szülői 

munkaközösségben folytatott aktív 

tevékenységéért Péntekné Fábián Ildikó, a községi 

betlehem szobrainak elkészítéséért Horváth József 

fafaragó és a civil szervezetekben végzett önkéntes 

munkájáért Zentai Miklós. Minden kitüntetettnek 

ismételten gratulálok. 
Májusban sikeres gyermeknapot és szalonnasütést 

tartottunk. Október hónapban köszöntöttük a 60 éven 

felülieket a művelődési házban. Az emlékparkban és 

a református templomnál ünnepi műsorral, 

koszorúzással hajtottunk fejet elsődlegesen 

Somogyjád hősei előtt. Köszönet a lelkész 

asszonynak és az esperes úrnak a megemlékezéseken 

vállalt szolgálataikért. Október végén 13 kisgyermek 

részére ültettek szüleik, 2 fő részére nagyszüleik 

emlékfát. A nyári napközi négy hétig nyújtott 

biztonságot, de egyben maradandó élményt is, hisz 

Somogyjáddal és környékével ismerkedtek a 

táborozók. Köszönet a pedagógusoknak, a szociális 

ágazat dolgozóinak és az óvodai dolgozóknak, hisz 

önzetlen társadalmi munkavégzésük nélkül ez nem 

valósulhatott volna meg. Mikuláskor a falu Mikulása 

végigcsilingelte a község utcáit, délután a 

sportcsarnokban örömködhettek a gyerekek. 



Köszöntöttük a jubiláló önkormányzati dolgozókat, 

emlékezetes adventi és karácsonyi programokat 

szerveztünk. Ismét együtt köszöntöttük az új évet.  

 

Nyugdíjas Egyesületünk tagjai körzeti kulturális 

versenyekre már nem járnak egészségügyi állapotuk 

és életkoruk miatt. A községi rendezvények 

szervezésében és segítésében azonban továbbra is 

támogatták a falut. Köszönjük munkájukat.  

A Somogyjádon élők nevében szeretném 

megköszönni a polgárőrség munkáját, akik nélkül 

rendezvényeinket nem tudtuk volna zavartalanul 

lebonyolítani. 2016-ban közel 2500 órában láttak el 

szolgálatot. A helyi rendőrőrssel jó a kapcsolatunk, 

visszatartó erő a rendőrök állandó jelenléte.  

Sikeres bálokat szerveztek a szülők, melyek bevételét 

a gyermekekre fordították. A Somogyjádért Sport-

Kultúra Közalapítványunk sikeresen pályázott, 

mellyel a falunapot támogatta. A közalapítvány 

elnöke Pirkhofferné Szarka Ilona címzetes jegyző, 

akinek segítő közreműködését köszönjük a 

közterületek virágosításában és parkosításában is. 

Az önkormányzati tevékenységről és a községi 

rendezvényekről nem lehet teljes a felsorolás. A 

magam és a képviselő-testület nevében 

megköszönöm, hogy támogatták elképzeléseink 

megvalósítását, aktív részt vevői voltak 

rendezvényeinknek. Köszönjük, hogy az 

ingatlanjaikat és az ahhoz tartozó közterületeiket 

egész évben gondozták, mellyel hozzájárultak 

településünk szép és igényes környezetéhez. 

Községünk hitel igénybe vétele nélkül gazdálkodik, 

megfelelő biztonsági tartalékkal rendelkezünk, 

melyet elsősorban újabb pályázatok önrészeként 

kívánunk felhasználni. Amennyiben a jogos 

igényeket pályázati forrásból nem lehet előteremteni, 

úgy arra ütemezetten saját költségvetésünkből is 

forrást biztosítunk. 

Kiemelt figyelmet fordítunk továbbra is az utak és 

járdák karbantartására. Sajnos pályázat erre belátható 

időn belül nem lesz. Fontosnak tartjuk a szociálisan 

rászorult családok támogatását, közfoglalkoztatotti 

munkahelyek biztosítását, közalkalmazotti és 

köztisztviselői munkahelyek megőrzését, a fiatalok 

letelepedéséhez kedvezményes telkek biztosítását.  

Van még tennivalónk, cseréljük a tetőhéjazatot a 

tűzoltószertáron, javítjuk, felújítjuk a szociális 

garzonok tetőhéjazatát, díszburkolattal látjuk el a Fő 

utca egy-egy szakaszát. Igyekeztünk 2016-ban a 

közvilágítási lámpatesteket bővíteni, mellyel a 

közbiztonságot is növeltük, a következő évben 

további kamerákat helyezünk ki közterületeinkre, 

növeljük a közparkok megvilágítását. Javítjuk a 

belterületi utakat és járdákat. Tervezzük a keleti 

temető körbekerítését, mellyel reményeink szerint 

csökken a lopások, rongálások száma. Bővítjük - 

sajnos igény alapján - az urnafalat a keleti temetőben. 

A Petőfi utcai műhely udvarán a raktározáshoz, lap- 

és drótfonatgyártáshoz műhelyt és raktárakat 

kívánunk közfoglalkoztatásban építeni. Továbbra is 

kiemelt támogatást nyújtunk a közösségi 

programokra, civil és egyházi szervezeteknek. 

Tisztelt somogyjádiak!  

Megköszönöm az intézményi dolgozók, a civil 

szervezetek lelkiismeretes munkáját, amely nélkül 

a beszámolóban felsorolt eredményekről nem 

tudtam volna számot adni. Köszönöm a képviselő-

testületi tagok korrekt és konstruktív 

együttműködését. Úgy érzem, nyugodt 

lelkiismerettel elmondhatom, sikeresen zárta a 

2016-os évet Somogyjád község közössége.        

    Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 

A Tanuló Ifjúságért Alapítvány tisztelettel kéri, 
hogy adója 1 %-ával támogassa a somogyjádi 
iskolába járó gyermekeket, a tanulók sport és 

kulturális lehetőségeinek javítását, a 
tehetséggondozást.  

Adószám: 18762763-1-14 
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