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Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

_____________________________________________________________ 

 

JJ EE GG YY ZZ ŐŐ KK ÖÖ NN YY VV   

 

Készült:  Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 

október 13.-án 16 órakor megtartott nyílt alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Somogysámson, Fő u. 98.) 

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Farkas János, Király László, Pálfi János, Somogyi-Magyar József 

képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Pál Tibor mb. jegyző 

    

Meghívottak: 

   Bojcsuk Imréné SzSzB elnöke 

 

Somogyi-Magyar József képviselő-testületi tag, korelnök, köszönti a megjelenteket, 

Somogysámson Község Képviselő-testületének alakuló ülésén. Köszönti a megválasztott 

polgármestert, képviselőtársait, a helyi választási bizottság elnökét és a megjelent 

érdeklődőket.  

A képviselő-testület alakuló ülését, mint korelnök megnyitja, és a polgármester eskütételéig 

vezeti. 

Megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 

képviselő jelen van. Az ülést megnyitja.  

Felkéri a helyi választási bizottság elnökét, hogy ismertesse 2010. október 3.-i önkormányzati 

a választás eredményét, majd a polgármester, valamint a megválasztott képviselők részére a 

megbízólevelet adja át.  

 

 

1, A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
Előadó: Bojcsuk Imréné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

Szóbeli előterjesztés 

 

Bojcsuk Imréné SzSzB elnöke köszönti a megjelenteket, tájékoztatja a testületet, hogy a  

2010. október 3.-ra kiírt helyhatósági választások a községben zökkenőmentesen lezajlottak. 

A választási eredmények ellen kifogást senki sem nyújtott be, így azok véglegesek. A 

bizottság a törvényben előírt feladatukat elvégezték. 

Az önkormányzati választásokon 4 képviselői helyért 14 képviselő jelölt, a polgármesteri 

helyért 2 polgármester jelölt indult. A választásra jogosultak száma 542 fő volt, a megjelentek 

száma 322 fő, ebből érvényesen 318-an szavaztak. A választáson indult képviselő jelöltek és 

kapott szavazatik az alábbiak voltak: 

 

Antal Győző János     93 szavazat, 

Bogdán György     76 szavazat, 

Farkas Csabáné     47 szavazat, 

Farkas János      98 szavazat, 
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Gál Csaba József     12 szavazat, 

Gelencsér Lászlóné     89 szavazat, 

Harangozó Sándorné     50 szavazat, 

Király László     136 szavazat, 

Málovics József     36 szavazat, 

Meretei Józsefné     47 szavazat, 

Nagy Lászlóné     80 szavazat, 

Pálfi László      94 szavazat, 

Pflanczer Tamásné     66 szavazat, 

Somogyi-Magyar József   112 szavazat. 

 

 

A szavazatok sorrendbe állítása után az alábbi jelöltek kaptak mandátumot, lettek képviselők: 

 

- Király László, 

- Somogyi-Magyar József, 

- Farkas János, 

- és Pálfi László. 

 

Polgármester jelöltek: - Király László és Fazekas Ede Máté független jelöltek. 

 

A polgármesteri választáson a leadott 322 szavazatból 318 érvényes volt, Király László 128 

szavazatot, míg Fazekas Ede Máté 190 szavazatot kapott. A megválasztott polgármester 

Fazekas Ede Máté lett. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.  

  A megválasztott polgármesternek és képviselő-testületi tagoknak gratulál és munkájukhoz 

sok sikert kíván. 

 

Bojcsuk Imréné SzSzB elnök a megbízóleveleket a polgármesternek és a képviselő-testületi 

tagoknak átadja. 

 

 Javasolja, hogy folytassa az ülést a képviselő-testület a polgármester és a képviselő-testületi 

tagok eskütételével.  

 

 

2, A képviselő-testület és a polgármester eskütétele 
Előadó: Korelnök / Somogyi-Magyar József képviselő-testületi tag 

Szóbeli előterjesztés 

 

Somogyi-Magyar József képviselő-testületi tag, korelnök köszöni az elnök tájékoztatóját, 

elmondja, hogy először a képviselő-testület tagjai, majd azt követően Fazekas Ede Máté 

polgármester teszi le az esküt. Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

 

Felkéri képviselőtársait, hogy szíveskedjenek utána mondani az eskü szövegét. 

 

“ Én .................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak 

népéhez hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és 

szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és 

a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Somogysámson község javát szolgálom.” 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

Somogyi-Magyar József korelnök felkéri a polgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen 

utána mondani.  
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“ Én Fazekas Ede Máté esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez 

hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati 

titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb 

tudásom szerint, minden igyekezetemmel Somogysámson község javát szolgálom.” 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Köszönöm, szíveskedjenek helyet foglalni. 

 

Az esküokmányokat, az esküt tett képviselő-testületi tagok és a polgármester aláírják. 

 

Somogyi-Magyar József korelnök elmondja, hogy Az SzMSz szerint az eskü letétele után a 

polgármester vezeti az ülést, ezennel az ülés vezetését a polgármesternek átadom. Az Ötv. és 

a képviselők jogállásáról szóló törvény szerint az esküt, mind a polgármester mind a 

képviselők letették, a testület megalakult, és a vonatkozó jogszabályok szerint döntéshozatalra 

képes. Ezért kéri, hogy a testület az előző napirendi pontban a Helyi Választási Bizottság 

elnökétől kapott beszámolót fogadja el, aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon igennel: 

  

A korelnök javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, öt igen szavazattal (egybehangzóan) az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szavazatszámláló 

Bizottság elnökének, Bojcsuk Imréné, a 2010. év október 3.-ai választásokról tartott 

tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

Határidő: 2010. október 13. 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat 

fogadja el a testület, és a továbbiakban ez alapján folyjék a testületi ülés, aki ezzel egyetért, 

kéri, szavazzon igennel:  

 

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Napirendi pontok:  

 

1, A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a 
megbízólevelek átadása 

Előadó: Bojcsuk Imréné HVB elnök 

 

2, A képviselő-testület és a polgármester eskütétele 

Előadó: Somogyi-Magyar József korelnök 

 

3, A polgármesteri ciklusprogram ismertetése  

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

4, Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására  

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 
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5, Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan, az alakuló 

ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazás ügyében 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

6, Ügyrendi Bizottság létrehozása 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

7, A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

  8, A bizottságok elnökeinek és tagjainak eskütétele 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

9, Az alpolgármester választása titkos szavazással / Zárt ülés / Az 

alpolgármester eskütétele 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

10, A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

11, Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

12, Az SzMSz felülvizsgálatára adandó megbízás 

Előadó: Pál Tibor mb. jegyző 

 

13, Megbízása adása a gazdasági program kidolgozására 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

14, A polgármester a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásban történő 

helyettesítése 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

15, Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatásokról szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

16, Egyebek 

Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

 

3, A polgármesteri ciklusprogram ismertetése 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester köszöni a Helyi Választási Bizottságok munkáját, örül, 

hogy a választások eredményesek voltak. A programját, mint már a kampány során elmondta, 

több pont köré gyűjtötte össze melyek az alábbiak:  

 

1, Kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság 

Elképzelésem között megkülönböztetett szerepet kap a nyilvánosság. A célok 

megfogalmazásában, tervek kitűzésében, a programok megalkotásában fontos szerepe lesz a 
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kommunikációnak. A megválasztott képviselők munkáját felhasználva, kérdőívek 

feldolgozásával, célcsoportos fórumok szervezésével kívánom az igényeket, elvárásokat 

felmérni, majd ezekre a nyilvánosságot kihasználva adekvát választ adni. Rövid időn belül 

naprakésszé kívánom tetetni a honlapokat, újságot kívánok megjelentetni, és a kábeltévé 

falusi információs csatornáját láthatóvá, „adásba vonni”. 

 

2, Kapcsolat az egyházzal 

A jelenlegi gyakorlaton szinte az első pillanattól kezdve változtatni kívánok. Az 

egyházközség tudását, kapcsolatrendszerét, infrastruktúráját stb. fel kívánom használni a falu 

gyarapodása érdekében. Már a ciklus elején látványos javulásra számítok! Szerintem a 

templom a falué, mindannyiunké! Felújítása mindannyiunk faladata. 

 

3, Oktatás, művelődés, sport 

Pedagógusként, az általános művelődési központ volt igazgatójaként az egyik legfontosabb 

feladatomnak tartom az iskolaerősítő szerep növelését. Olyan tantestületre van szükség, mely 

képes a falu életébe szervesen bekapcsolódni. 

Útra akarok bocsátani egy faluszépítő, általánosan fogalmazva egy kulturális egyesületet. 

Ugyanis meggyőződésem, hogy a településnek ünnepekre van szüksége. A jövőben (2011-ben 

még csak kísérleti szinten) a munkatervnek tartalmazni a kell az állami, az egyházi és a helyi 

ünnepek, rendezvények rendjét, felelőssel megjelölve. Ezen rendezvények fő lebonyolítójává 

az említett kulturális egyesületet kell tenni.  

Egy egységes faluközpont kialakításán gondolkodni kell, ahol az erre járók megfelelő 

információkat kapnak. 

Természetesen az eddig elért célokat, eredményeket szinten kell tartani, a korábbi vállalásokat 

fel kell karolni. (Gondolok pl. itt az előző ciklus azon döntésére, mely un. Falumúzeum 

létrehozását szorgalmazta.) 

A falu sportélete jelenleg a nullával fejezhető ki. A ciklus végére célmeghatározás szintjén a 

lakossággal, a társ- és szomszédos falvakkal közösen el kell jutni egy sportegyesület 

létrehozásának gondolatáig.  

 

4, Infrastruktúra 

A falu legnagyobb problémája, hogy a szennyvíz elvezetése, a csatornázás nincs megoldva. 

Ezt mindenki tudja. Ez a falu fejlődésének a gátja, nem lehet építkezni a faluban. Az összes 

lehetőséget meg kell lovagolni ahhoz, hogy a lehető legrövidebb úton a problémánk 

megoldódjon. Lehetőségünk volna az elöregedést lassítani, részt vehetnénk a túrizmusban, 

stb. 

 

5 ,Egészségügy 

Az elért eredményeknek örülni kell, és büszkének lenni rá. Mindazonáltal a lakosságot 

ösztönözni kell a helyi szolgáltatás igénybevételére. 

 

6, Közbiztonság 

A közbiztonságot tovább kell javítani, lehetőség esetén a közterületi kamerarendszert bővíteni 
kell. De a legfontosabb, hogy a körzeti megbízotti irodát élettel kell megtölteni, azaz 

Somogysámsonnak rendőr kell. Minél előbb. 

 

7, Nyugdíjasok 

A nyugdíjasok igényeire jobban kell figyelni. Segítségre szorulnak, hiszen sokuknak a 

hozzátartozói már nem laknak a faluban. Velük is egyeztetni kell. Szükség esetén a 

falugondnoki szolgálatot bővíteni kell. 

 

8, Önkormányzati kapcsolatok 

A meglévő, s itt elsősorban a társközségekre gondolok, kapcsolatokat ápolni kell, sőt javítani, 

a további bizalmat kiérdemelni.  
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9, Cigánykérdés 

Ez Somogysámson második legnagyobb problémája. Nincs más út, mint a munkahely 

teremtésének, illetve a munkába járásnak a segítése, iskoláztatás, és a továbbképzési 

lehetőségek biztosítása. Bizonyos esetekben pedig a törvény vasszigorát kell alkalmazni. 

Helyi rendeletekkel az egymás mellett élés rendszerét szabályozni. 

Kéri az elmondottakkal kapcsoltban a véleményeket, kérdéseket. 

 

Király László képviselő-testületi tag kérdez, hogy a munkahely teremtés alatt mit ért 

pontosan? A községben ez nehezen megvalósítható. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, elmondja, hogy a munkahelyteremtésben való 

közreműködését és segítséget jelölte meg, tudja, hogy munkahelyek létrehozása az egyik 

legnehezebb feladat. A község munkanélküli lakosságának alacsony a képzettsége, nehezen 

találnak munkát és sokan önhibájukból sem dolgoznak. Az ország más részén már indultak 

pozitív kezdeményezések, mint például egy bontó üzem, ahová nem kell képzettség és így 

harminc családnak tudnak megélhetést biztosítani. Ezekben a kezdeményezésekben a Máltai 

Szeretetszolgálat a részt vevő, ahol nonprofit szervezetek a bonyolítók. 

 Az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia a foglalkoztatás megszervezésében, de az 

érintetteknek is aktívan részt kell venni.  

 

Több kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja az 

önkormányzati ciklusprogramjának elfogadását, aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon igennel. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, öt igen szavazattal (egybehangzóan) az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2010-2014. 

évi önkormányzati ciklusprogramját jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

Határidő: 2010. október 13. 

 

 

4. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Írásos előterjesztés (1. sz. melléklet)  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy a megalakult képviselő-testületeknek 

munkája folytatásához SzMSz-ét módosítani szükséges, mivel a testület létszáma lecsökkent 

5 főre, illetve javasolja, hogy az önkormányzat egy bizottságot hozzon létre, amely egyben a 

kötelezően létrehozandó ügyrendi bizottság feladatait és a szociális feladatokat is ellátja . A 

létrehozandó bizottság, a két bizottság valamennyi hatáskörét együttesen megkapja. Kéri a 

kérdéseket, javaslatokat. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő-testületi tag javasolja, hogy a bizottság elnevezését, 

mivel az ügyrendi bizottság erősebb jogokkal bír, mint a szociális, nevezze a testület 

Ügyrendi és Szociális Bizottságnak. 
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Több kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, a 

módosító javaslat elfogadását, miszerint a létrehozandó bizottság elnevezése Ügyrendi és 

Szociális Bizottság, aki ezzel egyetért, kéri szavazzon igennel. 

 

A képviselő-testület öt igen szavazattal az SzMSz szerinti bizottság elnevezésével kapcsolatos 

módosító javaslatot jóváhagyólag elfogadta. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, a 

módosító javaslattal elfogadott előterjesztés szerinti SzMSz módosítás elfogadását, aki ezzel 

egyetért, kéri, szavazzon igennel. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület, az módosított írásos előterjesztés 

megtárgyalása és elfogadása után, öt igen szavazattal (egybehangzóan) az alábbi rendeletet 

alkotta: 

  Somogysámson Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2010.(X.13.) számú rendelete 

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 

5/2003. (IV.14.) számú rendelet módosításáról 

 

2. sz. melléklet 

 

 

A polgármester a rendelet kihirdetésére szünetet rendel el. A rendelet kihirdetésre került. 

 

 

5. Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan, az alakuló 

ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazás ügyében 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy az önkormányzat működéséhez szükséges 

bizottságot, az Ügyrendi és Szociális Bizottságot meg kell választanai. A testület döntési 

jogkörébe tartozik, mint ügyrendi kérés, annak eldöntése, hogy titkos vagy nyílt szavazással 

választja-e meg a bizottság tagjait és elnökét. A nyílt vagy titkos szavazásra vonatkozó 

javaslat ügyrendi kérdés. Az ügyrendi javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok egyszerű 

többségi szavazata szükséges.  

 

Javaslom, hogy a testület nyílt szavazással döntsön a bizottság tagjainak és elnökének 
megválasztásról. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a bizottságok elnökeinek és tagjainak választására 

vonatkozóan a nyílt szavazásra vonatkozó javaslatot öt igen elfogadta.   

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy a bizottság megalakításakor a tagok és az 

elnök személyükben érintettek lesznek, így érintettségüket be kell jelenteni. Az ülés során 

továbbá több olyan személyt érintő kérdés lesz, ahol az érintettség kérdése felmerül. A 

testület előzetesen már állásfoglalt a személyi és pénzügyi kérdésekben, így javasolja, hogy a 
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testület járuljon hozzá, hogy az érintett személyek, a testületi ülés során érintettségük miatt 

nem legyenek kizárva a szavazásból. A testület létszáma alacsony, ezért célszerű a javaslat 

elfogadása. Ez alól csak egy esetben kér kivételt, a polgármester illetmény elfogadásakor, 

akkor nem szeretne szavazni. Kéri a javaslattal kapcsolatos véleményeket.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslom, hogy a testület, az  alakuló ülés folyamán a napirendek alapján érintett személyek, 

saját kérdésükben való szavazását biztosítsa, ez alól csak a polgármester legyen kivétel. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület öt igen szavazattal, a személyes érintettség miatti 

kizárás ügyében, valamennyi érintett személy, - a polgármester kivételével – hozzájárul saját 

ügyükben való szavazáshoz.  

 

 

6. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság létrehozása 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy a vonatkozó törvények és Szervezeti és 

Működési Szabályzatunk alapján az önkormányzatnak egy kötelező bizottságot kell létrehozni 

az pedig az Ügyrendi Bizottság, amely most kiegészült a szociális feladatokkal is. A bizottság 

feladata a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségének és a vagyonnyilatkozatának 

vizsgálata, továbbá titkos szavazás esetén szavazatszámlálási feladatok ellátása. Javasolja, 

Pálfi Lászlót elnöknek, Király Lászlót és Somogyi-Magyar Józsefet tagoknak. Kéri a 

kérdéseket, javaslatokat. 

  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, a 

bizottság megalakítását Pálfi László elnökkel, Király László és Somogyi-Magyar József 

tagokkal, aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon igennel. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, öt igen szavazattal (egybehangzóan) az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ügyrendi és Szociális 

Bizottságot hozott létre az alábbi tagokkal: 

A bizottság elnökének Pálfi Lászlót, tagjának Király Lászlót és Somogyi-Magyar 

Józsefet választotta. 

 

A bizottság munkáját a döntés meghozatalától látja el, feladatainak ellátásában a 

Polgármesteri Hivatal támogatja. 

 

Felelős: Pálfi László elnök, jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

Fazekas Ede Máté elmondja, hogy a képviselő-testület további bizottságokat nem alakított, 

valamennyi tagja képviselő-testületi tag, így nem szükséges külön esküt tenniük, így a 7. 

napirendi pontot a testület elhagyhatja, folytathatja a 8. ponttal.    
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8. Alpolgármester választása titkos szavazással / Zárt ülés/ az 

alpolgármester eskütétele 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester zárt ülést rendel el az alpolgármester megválasztására. 

 

A zárt ülés jegyzőkönyve a  jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester a zárt ülés bezárása után, felkéri a megválasztott 

alpolgármestert, hogy tegye le esküjét, az eskü szövegét mondja utána. 

 

“ Én Farkas János esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű 

leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati 

titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb 

tudásom szerint, minden igyekezetemmel Somogysámson község javát szolgálom.” 

 

Isten engem úgy segéljen! 

  

Az alpolgármester az esküt letette. 

 

Az esküokmányt, az esküt tett alpolgármester aláírja. 

 

Farkas János alpolgármester köszöni a testület bizalmát, a legjobb tudása szerint fogja a 

végezni feladatát. 

 

 

9. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

Szóbeli előterjesztés  

 

Pálfi László képviselő-testületi tag, elnök, elmondja, hogy az alakuló ülésen a testületnek 

meg kell állapítania a polgármester illetményét, illetve költségtérítésének mértékét. A 

polgármester főállású, így számára a köztisztviselő illetményalap és a rá irányadó 7-8 szorzó 

szorzatával kell megállapítani az illetményét. A szorzók szerint 274.400 és 352.8800 forint 

közötti összeg állapítható meg, javasolja a nyolcas szorzó, azaz 313.600 Ft megállapítását. A 

polgármester részére költéstérítés is meg lehet állapítani, amely az illetményének a 20-30%-a 

lehet. A polgármester nem kért költségtérítést, így javasolja azt ne állapítson meg a testület. 

Javasolja polgármester számára fenti juttatások megállapítását. Kéri a kérdéseket. 

 

Király László képviselő-testületi tag javasolja, hogy a polgármester számára hetes szorzót 

állapítson meg a testület, ezt tegnapi megbeszélés óta átgondolta, ezért javasolja a 

csökkentést. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy a tegnapi megbeszélésen a testületi 

tagoknak felvázolta elképzeléseit, mind a programja, mind a fizetésével kapcsolatban. Úgy 

gondolta létrejött egy konszenzus, a költségtérítést nem kérte, mivel nem tudja elképzelni, 

milyen célokra tudná felhasználni, azonban az illetmény előzetesen megegyezett összegéhez 

ragaszkodik.   

 

Somogyi-Magyar József képviselő-testületi tag elmondja, hogy az ügyrendi bizottságnak kell 

javaslatot tennie a polgármester illetményére, a bizottság ezt a témát nem tárgyalta, így az 
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elnök erről nem nyilatkozhat. A polgármester részére a hetes szorzó elfogadási célszerű, 

mivel a következő év költségvetési sarokszámai sem ismertek. A polgármester még most 

kezdi a pályáját, még bizonyítania kell, azonban nem ellenzi a bérének emelését, amennyiben 

azt a költségvetés majd megengedi, és a polgármester is jól teljesít. Az önkormányzatnak 

feladatai ellátásához pénzt kell szerezni, több forrásból. Amennyiben ezeket a forrásokat fel 

tudja mutatni a polgármester javasolni fogja bérének emelését. A polgármesteri illetményét 15 

évi munka után kapta meg a legnagyobb szorzóval. 

 

Pál Tibor mb. jegyző javasolja, mivel nincs egységes álláspont a polgármesteri illetmény 

kialakítása tekintetében, a javaslatot tevő bizottság üljön össze, a polgármester rendeljen el 

szünetet. 

 

A polgármester, az Ügyrendi és Szociális Bizottság ülésének idejére, - melyben a 

polgármester illetményére javaslatot tesz - szünetet rendel el. 

 

 

Pálfi László képviselő-testületi tag, elnök, elmondja, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy 

a polgármester részére a hetes szorzó megállapítását javasolja. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy ebben az esetben kéri a képviselő-testületet, 

hogy az 5. napirendi pontban hozott ügyrendi kérdést módosítsa, mivel a vélemények 

megoszlanak és a testület döntésképtelen lehet. Szeretné, ha érintettsége okán a képviselő-

testület nem zárná ki a következő szavazásból.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő-testületi tag elmondja, hogy véleménye szerint 

törvénysértő a meghozott ügyrendi kérdést módosítani. 

 

Pál Tibor mb. jegyző elmondja, hogy ügyrendi kérdésekben, a testület bármikor dönthet,így 

az nem lehet törvénysértő. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester kéri a képviselő-testületet, érintettsége okán a képviselő-

testület ne zárja ki a következő szavazásból. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület, négy igen és egy tartózkodott szavazattal, Fazekas 

Ede Máté polgármester, illetményének megállapítása ügyében, a szavazásból nem zárja ki. 

 

 

Pálfi László képviselő-testületi tag, elnök, ismételten javasolja, a polgármester részére a hetes 

szorzó megállapítását. 

 

A képviselő-testület kettő igen és három nem szavazattal, a bizottság elnökének, a 

polgármester illetményének hetes szorzóval történő megállapítására vonatkozó javaslatot 

elutasítja. 

 

Pálfi László képviselő-testületi tag, mivel a képviselő-testület a javaslattételi jogot 

visszaveheti a bizottságtól, mint képviselő-testületi tag javasolja, hogy a polgármester részére 

a nyolcas szorzó megállapítását, illetve, költségtérítést nem állapítson meg a testület.  

 

Pálfi László javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, három igen és kettő nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

1, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Fazekas Ede Máté 

főállású polgármester részére, - a vonatkozó törvények alapján – illetménye 

megállapítására, a 2010-2014-es önkormányzati ciklusra, 2010. október 4.-től, nyolcas 

szorzót állapít meg. Illetményét összegszerűen 313.600 Ft-ban, azaz 

háromszáztizenháromezer-hatszáz forintban állapítja meg.  

2, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére 

nem állapít meg költségtérítést, költségátalányt.  

 

Utasítják a jegyzőt, hogy a megállapított illetmény folyósításának technikai kérdéseit 

rendezze. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy köszöni a bizalmat és a támogatást, de 

szeretne mindenkivel együtt dolgozni, a testület jól tudjon működni öt emberben kell 

gondolkodni.  

 

 

10. Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy az alakuló ülésen a polgármesteréhez 

hasonlóan az alpolgármester tiszteletdíját is meg kell állapítani. A testület előzetesen úgy 

foglalt állást, hogy az alpolgármester, ameddig külön feladatot vagy a polgármester tényleges 

helyettesítését nem látja el, ne legyen külön díjazva. Javasolja, hogy részére a testületi tagok 

juttatása legyen megállapítva, az eddigi magasabb 40 ezer forint és 10 ezer forint 

költségtérítés helyett. Kéri a kérdéseket.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, az 

alpolgármester részére 13 ezer forint tiszteletdíjat, továbbá 10 ezer forint költségtérítés 

megállapítását, aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon igennel. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, négy igen és egy tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

1, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Farkas János 

alpolgármester részére, - a vonatkozó törvények alapján – illetményét a 2010-2014-es 

önkormányzati ciklusra, 2010. október 4.-től, 13.000 Ft-ban, azaz tizenháromezer 

forintban állapítja meg.  

 

2, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester részre 

10.000 Ft, azaz tízezer forint költségtérítést állapít meg.  
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Utasítják a jegyzőt, hogy a megállapított juttatások folyósításának technikai kérdéseit 

rendezze. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

 

11. Az SzMSz felülvizsgálatára adandó megbízás 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester – Pál Tibor mb. jegyző 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy az ülésen módosított SzMSz módosítása és 

felülvizsgálat a testület feladata, melynek elkészítésével a jegyzőt kell megbízni. Kéri a 

jegyzőt tájékoztassa a testületet az előterjesztésről. 

 

Pál Tibor mb. jegyző elmondja, hogy a testületek saját működésük rendjét önállóan alakítják 

ki. Erre a feladatra az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt is szükség van, illetve  

az üléseken felmerül gyakorlati problémák megoldása miatt is. Például a most átalakított 

bizottság működését és határköreit is pontosítani kell, javasolja a megbízás megadását a 

jegyző részére az SzMSz felülvizsgálatára. 

 

Több kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, az SzMSz 

felülvizsgálatára vonatkozóan bízzuk meg a jegyzőt, aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon 

igennel. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, öt igen szavazattal (egybehangzóan) az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatával és hat hónapon belül a 

testület elé terjesztésével megbízza jegyzőt.  

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2011. április 13. 

 

 

12. A gazdasági program kidolgozására megbízás 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy az új önkormányzati ciklusra az 

önkormányzatnak el kell készítenie gazdasági programját, amely a ciklusprogramhoz 

igazodva a pénzügyi hátteret biztosítja a programokhoz. Elképzeléseink megvalósításához 

szinte minden területen pályázati forrásokat kell igénybe vennünk. Javasolja, hogy a testület 

bízza meg a Polgármesteri Hivatalt és a polgármestert a program kidolgozására és testület elé 

való terjesztésére. Kéri a kérdéseket. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, a 

gazdasági program kidolgozására bízza meg a testület a Polgármesteri Hivatalt és a 

polgármestert, aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon igennel. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, öt igen szavazattal (egybehangzóan) az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-2014. évi 

önkormányzati ciklus gazdasági programjának kidolgozására és hat hónapon belül a 

testület elé terjesztéssel megbízza a Polgármesteri Hivatalt, a polgármestert. 

 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester, Jegyző 

Határidő: 2010. április 13. 

 

 

13. A polgármester a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásban történő 

helyettesítése 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy személye a kistérségi társulásban történő 

helyettesítésével kapcsolatban még történtek egyeztetések, így javasolja a napirendi pont 

elnapolását. Kéri a kérdéseket. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő-testületi egyetért a kérdés elnapolásával.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, a 

napirend későbbiekben való megtárgyalását. 

 

A képviselő-testület öt igen szavazattal, a polgármester a Marcali Többcélú Kistérségi 

Társulásban történő helyettesítése napirendi pontot elnapolja, azt későbbi ülésen tárgyalja. 

 

 

14. A képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy a testület tagok tiszteletdíjának kérdését az 

erre vonatkozó rendeletünk szabályozza. A tiszteletdíj mértékének módosításhoz a rendeletet 

kell módosítani, jelenleg a tiszteletdíj mértéke 13 ezer forint, illetve 10 ezer forint 

költségtérítés van megállapítva. Előzetesen a testület állást foglalt, hogy a nem emeli a 

díjakat, javasolja azok megtartását.  Kéri a javaslatokat. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, hogy a 

képviselő-testületi tagok tiszteletdíját nem módosítsa a testület, aki ezzel egyetért, kéri, 

szavazzon igennel. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, öt igen szavazattal (egybehangzóan) az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 

képviselő-testületi tagok tiszteletdíját nem módosítja, azt a megállapított 13.000 Ft, 

azaz tizenháromezer forint tiszteletdíjban, illetve 10.000 Ft, azaz tízezer forint 

költségtérítésben hagyja. 

 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

Határidő: 2010. október 13. 

 

 

15. Egyebek 

15/a, Javaslat Somogyi-Magyar József polgármesteri megbízatása 

megszűnésével összefüggő munkajogi intézkedésekre 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Írásos előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy a napirendet, a meghívóban szereplő a 

önálló napirendként kellene tárgyalni, javasolja a tárgyalását. Az előző ciklusban Somogyi-

Magyar József a polgármesteri tisztséget 20 évig főállásban töltötte be. Foglalkoztatási 

jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnt meg, ezért őt többféle juttatás illeti 

meg, illetve a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan a képviselő-testületnek, mint a 

munkáltatói jogok gyakorlójának többféle döntést kell hoznia. Tájékoztatom a tisztelt 

képviselő-testületet, hogy a polgármesteri munkakör átadás-átvétele a jogszabályi által előírt 

8 napos határidőn belül megtörtént, így a megállapítandó juttatások kifizetésének nincs 

törvényi akadálya. 

  A polgármester részére a jogszabály alapján háromhavi végkielégítés jár, illetve további 

három hónapot állapíthat meg a testület. A volt polgármester ki nem vett szabadságát meg 

kell váltania, melyről a 2008. évtől kimutatás áll rendelkezésünkre. 

  Javasolja, hogy a polgármester részére a testület a jogszabály szerinti három hónapot 

fizessen ki, illetve a ki nem vett szabadságokat váltsa meg. Összegszerűen a három havi bér 

1.344.168 forint, a 2008-09. évekre vonatkozó szabadság megváltása 575.726 forint, és a 

2010. évre vonatkozó szabadság megváltás 183.291 forint, mindösszesen fizetendő 2.403.185 

forint.  

   

Somogyi-Magyar József képviselő-testületi tag elmondja, hogy a további három havi 

végkielégítés megállapítását nem javasolja, mivel adózási szempontból sem ő, sem az 

önkormányzat nem járna jól, mivel 98%-os adó alá esik.   

 

Több kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, az 

Somogyi-Magyar József volt polgármester részére három havi végkielégítés kifizetését és a 

kimutatott ki nem vett szabadságának megváltását, aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon igennel. 
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A polgármester javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, négy igen és egy tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

1, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Somogy-Magyar József 

volt polgármester részére a vonatkozó jogszabályok alapján három havi 

végkielégítését állapít meg bruttó 1.344.168 Ft, azaz egymillió-

háromszáznegyvennégyezer-százhatvannyolc forint összegben. 

 

2, Somogyi-Magyar József részére a 2008-09. évi ki nem vett szabadságainak 

megváltásra bruttó 575.726 Ft, azaz ötszázhetvenötezer-hétszázhuszonhat forintot 

állapít meg.  

 

3, Somogyi-Magyar József részére a 2010. évi ki nem vett szabadságainak 

megváltásra bruttó 183.291 Ft, azaz száznyolcvanháromezer-kettőszázkilencvenegy 

forintot állapít meg.  

 

Utasítják a polgármestert a megállapított juttatások kifizetésre. 

 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

Határidő: 2010. október 28. 

 

 

15/b, A vörösiszap károsultak megsegítése 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy az Ajka térségében bekövetkezett 

szerencsétlenség miatt több önkormányzat adományok gyűjtést szervezte meg, illetve többféle 

segítséget nyújtnak. A helyi plébánossal egyeztetett, aki Kolontár község plébánosával vette 

fel a kapcsolatot. Elmondásuk szerint tartós élelmiszerre, bútorzatra és ruhára lenne szükség, 

illetve szükség lenne fizikai munkára is. Elképzelhetőnek tartja, hogy az önkormányzat 

kisbuszával egy csapatot elvisz a területre dolgozni, a munkákban részt venni, azonban 

jelenleg csak külön engedéllyel lehetséges. 

  Javasolja, hogy volt és a jelenlegi alpolgármester segítse a helyi gyűjtést, vegyék fel a 

kapcsolatot a helyi plébánossal, mivel jó a viszonyuk. 

  Sávoly község már megszervezte a gyűjtést, természetesen az önkormányzatoknak nem kell 

versengeniük 

 

Király László képviselő-testületi tag javasolja, hogy nem csak a plébánosnak kell kihirdetni a 

gyűjtést, hanem ezt önkormányzat is megteheti az autójával. Konkrétan meg kell határozni 
mire van szükség, mit is gyűjtsön az önkormányzat. 

 

Pálfi László képviselő-testületi tag elmondja, hogy a gyűjtést csak úgy lehet megszervezni, 

ha pontosan tudjuk, mire van szükség, bútorra, élelmiszerre. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő-testületi tag javasolja, hogy elsősorban a polgármesternek 

a másik település polgármesterével kellene felvennie a kapcsolatot. Így közvetlen 

információkhoz jut, valószínűleg ilyen esetekben a legszükségesebb, hogy anyagi támogatást 

is kapjon a település. Ennek lehetőségét meg kell vizsgálni. 
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Fazekas Ede Máté polgármester köszöni a testület közreműködését a segítség 

megszervezésében.  

 

 

15/c, dr. Skoda Lilla jegyző helyettesítése Somogyzsitfa, Csákány Községek 

körjegyzőségén 
Előadó: Fazekas Ede Máté polgármester 

Szóbeli előterjesztés  

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy dr. Skoda Lilla szóban bejelentette, hogy 

munkáját a hivatalban október 15.-től folytatni kívánja. A mai napon pedig megkeresés 

érkezett a szomszédos településekről, mivel sajnálatosan a körjegyzői álláshely megüresedett 

Somogyzsitfa, Csákány Községek Körjegyzőségén, a jegyző helyettesítése céljából. Jegyzőnk 

már helyettesített a Körjegyzőségen, így nem látja akadályát a helyettesítésnek, amennyiben a 

jegyző azt vállalja. 

    
Somogyi-Magyar József képviselő-testületi tag javasolja a kérdés elnapolását, mivel 

szerencsésebb lenne, ha a jegyző is jelen lenne a kérdés megtárgyalásán. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy dr. Skoda Lilla jegyző Asszony elmondása 

szerint vállalja a helyettesítését, a kérés sürgős és úgy gondolja, hogy ha a jegyző 

személyesen is jelen van, akkor is ugyanazt a döntést hozná a testület. Javasolja az 

előterjesztés megtárgyalását, az lenapolást utasítsa el a testület. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester megállapítja, hogy a testület egy igen és négy nem 

szavazattal a napirend elnapolását elutasította. 

 

Több kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester, amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, hogy 

a testület járuljon hozzá dr. Skoda Lilla jegyző Asszony, Somogyzsitfa, Csákány Községek 

Körjegyzőségén történő helyettesítéséhez, aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon igennel. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület, a szóbeli előterjesztés megtárgyalása és 

elfogadása után, öt igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2010.(X. 13.) számú határozata 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete, dr. Skoda Lilla jegyző 

Somogyzsitfa, Csákány Községek Körjegyzőségén történő helyettesítéséhez 

hozzájárul. 

 
Utasítják a polgármestert a határozat közlésére. 

 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester, Dr. Skoda Lilla jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

 

B e j e l e n t é s e k:  
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Fazekas Ede Máté polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületi tagoknak 30 napon 

belül eleget kell tenniük vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek, kéri a képviselőket 

ennek megfelelően járjanak el. 

 

Bejelentés, kérdés nincs. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester köszöni megjelentek figyelmét, a testületi tagoktól az 

előrehalás érdekében a közös munkát. 

 

A polgármester a nyílt képviselő-testületi ülést 18.30 perckor bezárja. 

 

 

 

  

 

   Fazekas Ede Máté         Pál Tibor 

    polgármester       mb. jegyző 

 


