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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. 

december 15-én 14.00 órakor megtartott nyílt rendkívüli üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Farkas János, Pálfi János, Somogyi-Magyar József képviselő-testületi 

tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

Fazekas Ede Máté polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került 

összehívásra, a képviselő-testület határozatképes, miután az 5 tagú testületből 4 fő jelen van, 

így az ülést megnyitotta.  

 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Király László képviselő december 9-én kelt 

levelében december 10. nappal lemondott a mandátumáról. Elmondta, hogy a Helyi 

Választási Bizottság már összeült, és megtette a szükséges intézkedéseket, azonban, amíg a 

döntésük jogerős lesz, addig 4 fővel működik a testület. Tájékoztatást adott továbbá arról, 

hogy a listán a következő jelölt Antal Győző.  

 

Megkérdezte, hogy a képviselők részéről a meghívóban szereplő napirendeken felül van-e 

egyéb javaslat.  

Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a napirendet:  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

N A P I R E N D 

 

 

1. Somogyzsitfa –Csákány Községek Körjegyzőségének megkeresése körjegyzőség 

létrehozására 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
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1. Somogyzsitfa –Csákány Községek Körjegyzőségének megkeresése körjegyzőség 

létrehozására 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

  

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy a testületi ülés rendkívüli összehívását az 

indokolja, hogy személyesen tárgyalt a csákányi polgármesterrel, Németh Endrével. A 

tárgyalás eredményeként az önkormányzatnak lehetősége van csatlakozni a körjegyzőséghez, 

amennyiben ezirányú szándékát a testület kifejezi. Az előterjesztés kiküldésre került. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a körjegyzőségben részt vevő önkormányzatok 

polgármestereivel történt előzetes egyeztetés alkalmával javaslatot tett arra, hogy legyen egy 

pont a társulási megállapodásban, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a székhelyváltásról 

tárgyaljanak a későbbiekben. Ismerteti a rendelkezést. Ezen rendelkezést a többi polgármester 

is elfogadta, így az bekerülhet a társulási megállapodásba.  

 

Somogyi-Magyar József polgármester: összefoglalva elmondta, hogy december 3-án volt az 

első megbeszélés a körjegyzőséggel kapcsolatban, majd december 9-én volt a második. Ezt 

követően a falugyűlésen hangzott el, hogy a körjegyzőség nem fogadja Sámsont. A 

csatlakozás időpontjával kapcsolatban nem tudja, hogy miért ilyen sürgős, és miért kell ilyen 

gyorsan döntést hozni. Nincsen meggyőződve róla, hogy a település jövője szempontjából ez 

a helyes döntés. 

A falugyűlést követő napon az egyik kistérségi polgármestertől azt hallotta, hogy ő 

akadályozta meg a körjegyzőség alakítását. Kérte, hogy a tájékoztatás korrekt legyen, és 

amiről nem tárgyalt a testület, illetve nem szavazott, nem készült jegyzőkönyv, arról ne 

legyen téves információ adva. Mivel a képviselő-testület nem tárgyalt még a kérdésről, 

egyáltalán nem alakította ki az álláspontját, ugyanakkor ő már azt hallotta, hogy feljelenti a 

testületi határozatot. Véleménye szerint Király László képviselő is a mocskolódás miatt 

mondott le.  

Tudomása szerint a somogyzsitfai falugyűlésen is elhangzott, hogy a sámsoni polgármester 

semmilyen segítséget nem kap. Véleménye szerint ez pletyka, de azért szeretne erre 

rákérdezni. Már több alkalommal elmondta, hogy ha megkérik akkor segít.  

Megkérdezte továbbá, hogy a zárt ülés anyagát ki ismerheti meg jogszabály szerint, és ezzel 

kapcsolatban kérte, hogy ezt a képviselők, kifejezetten Pálfi László képviselő is tartsa be.  

Amennyiben hoz a testület egy határozatot, az a testület minden tagját köti, így kérte, hogy ezt 

vegyék figyelembe.  

A körjegyzőséghez való csatlakozással kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint ez az 

első lépés a hivatal felszámolásához. Így ehhez önként tettünk egy lépést.  

Úgy gondolja, hogy az elmúlt 27 évben sokat dolgozott a településen. Sok eredményt elért, 

illetve elértünk ezalatt az idő alatt. A testületre nem volt jellemző ezidáig az ilyen viselkedés, 

és nem szeretné, ha a későbbiekben ez lenne a jellemző. A hivatal 1895 óta, amióta állami 

anyakönyvezés van azóta működik a településen. Most ahhoz teszünk egy lépést, hogy ezt 

megszüntessük.  
 

Dr. Skoda Lilla jegyző: válaszában elmondja, hogy a zárt ülés anyagát csak a döntésben részt 

vevők, valamint az érintettek ismerhetik meg.  

 

Fazekas Ede polgármester: maximálisan egyetért a képviselővel abban, hogy a 

mocskolódást abba kell hagyni. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a somogyzsitfai 

falugyűlésen nem tett hozzászólást, így bizonyára az is pletyka volt, ahhoz hasonlóan amit ő 

hallott Antal Győzővel kapcsolatban. Elmondta, hogy tekintettel arra, hogy Király László 

lemondott, jogszabály szerint a listán következő jelöltet bízza meg a HVB. Ehhez képest, 

mikor megkereste Antal Győzőt, ő azt mondta neki, hogy meglepődött mivel azt hallotta, 

hogy nem vele, hanem a listán következőkkel szeretne együtt dolgozni. Ahogy a kérdezett 
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eset is, úgy ez is pletyka volt. Álláspontja szerint a képviselő-testület 5 főből áll, ő velük 

szeretne együtt dolgozni. Alkatilag olyan embernek tartja magát, aki sokat vívódik, kételyei 

vannak. Ezért is mindenképpen a testülettel akar együtt dolgozni. 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: felhívom a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény értelmében körjegyzőséghez csatlakozni, illetve abból 

kiválni hat hónappal korábban meghozott döntéssel január elsejével lehet. Az 

önkormányzatnak a csatlakozásról legalább fél évvel korábban meghozott döntéssel kellett 

volna döntenie, egyébként a testület ezen döntése törvénysértő.  

 

Fazekas Ede polgármester: figyelembe véve a jegyző által elmondottakat, hogy az 

önkormányzat törvénysértő döntést fog hozni, amennyiben a csatlakozás mellett dönt, az 

előnyök figyelembe vételével javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 3 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2010. (XII.15.) számú határozat 

 

 

1. Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon 

szándékát, hogy 2011. január 1. napjától kezdődően Somogyzsitfa-Csákány Községek 

Körjegyzőséghez csatlakozni kíván.  

2. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Somogysámson 

Község Polgármesterét és Somogysámson Község Jegyzőjét, hogy a döntésről a 

körjegyzőségben működő önkormányzatok tájékoztassa, a község csatlakozásának 

lehetőségét kezdeményezze.  

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a társulási 

megállapodás közös testületi ülésen való megtárgyalását készítse elő.  

. 

 

Felelős: Fazekas Ede Máté polgármester 

       dr. Skoda Lilla  jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 
 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

    polgármester                 jegyző 


