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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 2011. 

szeptember 16-án 10.30 órakor megtartott nyílt rendkívüli üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Antal Győző, Farkas János, Pálfi László képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

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. További hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a 

kiegészített napirendet:  

 

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

 

N A P I R E N D 

 

1. Fazekas Ede Máté polgármester lemondása 

 

 

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

azért kerül sor, mert be kívánja nyújtani a lemondását. Felolvassa a lemondó nyilatkozatát.  

  

Dr. Skoda Lilla körjegyző: Elmondta, hogy a tisztség az írásbeli nyilatkozat aláírásának 

napjával szűnik meg, mivel a mai nappal mondott le a tisztségéről. Lényeges még, hogy a 

lemondás nem vonható vissza. A Helyi Választási Bizottságot a lemondástól számított 30 

napon belül kell összehívni és négy hónapon belül az időközi választást meg kell tartani. A 

polgármester foglalkoztatási jogviszony a mai nappal megszűnik, feladatait az alpolgármester 

veszi át.  

  

Antal Győző képviselő: megkérdezi, hogy miért döntött így a polgármester.  

 
Pálfi László képviselő: megkérdezi, hogy a döntés a falugyűléssel van összefüggésben?  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy felkészült arra, hogy lesznek ellenzői a 

rendelet-tervezetnek, amit a képviselő-testület el akar fogadni, de arra nem számított, hogy a 

vita eltér majd a tárgytól. Akkor szembesült azzal, hogy nem biztos, hogy megfelelő az 

összetartás a faluban, amikor elmondták, hogy a láncos-keresztre nem tudtak pénzt szerezni.  
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A falugyűlés, a tervek, amiket ismertetett a testület előtt korábbi üléseken azok az 

elképzelések, amiket ő már a választási tájékoztatóján is elmondott. Ennyi idő elteltével nem 

érezte azt, hogy össze tudja tartani a közösséget, és ezeket az elképzeléseket meg tudja 

valósítani.   

 

Pálfi László képviselő: azon véleményének adott hangot, hogy esetleg fel kellene oszlatni a 

képviselő-testületet. Nem gondolja, hogy a polgármester lemondásával lenne értelme tovább 

folytatni így a munkát.  

 

Farkas János képviselő: álláspontja szerint át kellene gondolnia a polgármesternek a 

lemondást.  

 

Antal Győző képviselő: megkérdezi, hogy mivel jár az, ha a képviselő-testületet feloszlatják.  

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: ismerteti a jogszabályi rendelkezéseket. Abban az esetben, ha 

feloszlatják a testületet, a polgármesternek és a testületnek az új képviselő-testület 

megalakulásáig, az új polgármester megválasztásáig el kell látnia a feladatát. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy ha több képviselő is lemond, fennáll a veszélye annak, hogy nem lesz 

határozatképes a testület, nem lesz döntéshozó a településen. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy már megkérte a jegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételére. Meggondolni nem fogja magát, a lemondása végleges.  

 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul veszi.  

 

További napirend hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

   Farkas János         Dr. Skoda Lilla 

  alpolgármester                 körjegyző 


