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Készült:  Csákány, Somogysámson és Somogyzsitfa Községek Önkormányzata Képvi-

selő-testületeinek 2011. február 8-ai együttes ülésén. 

Az ülés helye:  Faluház  (Somogysámson, Fő u. 116.) 

 

Jelen vannak:  

 

Csákány Község:  Németh Endre polgármester, Bogdán István, Horváth Lászlóné, Katona János, 

Nagy Jánosné képviselők. 

 

Somogysámson Község: Fazekas Ede Máté  polgármester, Antal Győző,  

Farkas János, Pálfi László, Somogyi - Magyar József képviselők. 

 

Somogyzsitfa Község: Nagy László Ottó polgármester, Gombai Tibor, Komlódi Árpádné, 

 Lutor Károly, Papp János képviselők. 

 

Meghívottak:  Dr. Skoda Lilla körjegyző  

   Mika Lászlóné intézményvezető 

   Béresné Molnár Márta gazdasági vezető 

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, megállapí-

totta, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra. Megállapította, hogy Csákány község-

ben megválasztott 5 tagú testületből 5 fő jelen van, Somogysámson községben megválasztott 5 tagú 

testületből mindenki jelen van, Somogyzsitfa községben megválasztott 5 tagú testületből is mindenki 

jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó-

ban szereplő napirenddel. Megkérdezte, hogy a képviselők részéről a meghívóban szereplő napi-

renddel kapcsolatban van-e egyéb javaslat. Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a 

meghívóban szereplő napirendet. 

 

A képviselő-testületek egyhangú szavazással elfogadták az alábbi napirendet. 

 

1. Közösen fenntartott intézmények 2010. évi költségvetésének megtárgyalása 

   Előterjesztő:   Nagy László Ottó polgármester  

Németh Endre polgármester 

Fazekas Ede Máté polgármester 

 

2. A körjegyzőség ügyrendjének megtárgyalása 

   Előterjesztő:   Nagy László Ottó polgármester  

Németh Endre polgármester 

Fazekas Ede Máté polgármester 
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1. Közösen fenntartott intézmények 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

   Előterjesztő:   Nagy László Ottó polgármester  

Németh Endre polgármester 

Fazekes Ede Máté polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

1.1. Bernáth Aurél ÁMK költségvetése 

 

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson község polgármestere tájékoztatta a képviselőket, hogy ezen 

napirend keretében sor kerül a Bernáth Aurél ÁMK, a körjegyzőség, valamint a védőnői szolgálat 

költségvetésének megtárgyalására. Elmondta, hogy a testületi ülést megelőzően már két alkalommal 

egyeztetést tartottak a polgármesterek, a körjegyző és az iskola vezetőinek részvételével. Elmondta, 

az első megbeszélésre elkészített költségvetés túl magas volt, a polgármesterek ezért arra kérték az 

iskolát, hogy amit lehet csökkentsenek. Így elvonásra került az adható támogatás: az étkezési hozzá-

járulás a dolgozóktól. Továbbá tekintettel arra, hogy a gyereklétszám csökkent, viszont a pedagógus 

létszám nem, arra kérték az iskolaigazgatót, hogy dolgozzon ki alternatívát arra vonatkozóan, hogy 

szeptembertől alacsonyabb pedagógus létszámmal működik az iskola. A második megbeszélésre az 

iskola egy annyira szoros költségvetés tervezetet készített, amelyben a működést látták veszélyeztet-

ve. Ez a változat egy kompromisszumos megoldás. Véleménye szerint, ha év közben változnak a 

feltételek, akkor újra lehet tárgyalni.Az előterjesztett költségvetés tartalmazza részletesen külön-

külön az iskola, az óvoda, a konyha kiadásait és bevételeit. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel 

van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Nagy László Ottó Somogyzsitfa község polgármestere: megkérdezte, hogy az óvoda költségvetés-

ében szereplő bérlet mire van tervezve. 

 

Béresné Molnár Márta: elmondta, hogy annak megtervezése kötelező, a hat évnél idősebb gyerme-

kek részére meg kell venni. 

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint a költségvetés dologi része nagyon feszített 

lesz. Nem ért egyet az étkezési hozzájárulás elvételével. Megérti, hogy a konyhai dolgozók részére 

részben adna támogatást a fenntartó, ugyanakkor véleménye szerint ez a különbségtétel nem indo-

kolt. A normatívával kapcsolatban elmondta, hogy ha az egy gyermekre eső támogatást összehason-

lítja az idei és a tavalyi évben, egy gyermekre számítva 20 eFt a különbség. Álláspontja szerint az a 

probléma, hogy a fenntartó településeken élő gyermekek nem ebbe az iskolába járnak. Amennyiben 

15 gyermek idejárna, akkor 7,5 millióval több normatíva lenne. Azt a módot kellene megtalálni, 

hogy hogyan lehetne ösztönözni a szülőket arra, hogy ne vigyék máshova a gyermekeiket. Hangsú-

lyozta, hogy nem ért egyet az étkezési támogatás elvételével. Ennek a másik oldala az, hogy a kony-

hai étkezők száma is csökken 36 fővel. Attól tart, hogy ez az első lépés az iskola megszüntetése felé. 

A tanulókat kellene megtartania az iskolának.  

 
Németh Endre Csákány község polgármestere: úgy gondolja, hogy amennyiben lesz pénze a tele-

püléseknek újra lehet tárgyalni a költségvetést. Most a fenntartás a cél. 

 

Nagy László Ottó Somogyzsitfa község polgármestere: elmondja, hogy a környéken mindenhol ez 

van. Az adható támogatásokat mindenhol csökkentették, elvonták.  

Másrészt senkit nem lehet kötelezni arra, hogy a gyerekét idehozza.  

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson község polgármestere: sajnos az idei évet terheli 6 jubileumi 

jutalom, egy nyugdíjazás is. Véleménye szerint azokat a gyerekeket akiket részintegrációban okta-

tunk, azokat teljesen integrálni kellene.  
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Mika Lászlóné intézményvezető: ha tizenheten lennének, akkor nem egy lenne a túlóra szám, ha-

nem 23. A teljes integrációt jogszabályok alapján be lehet vezetni, de szakmailag nem ért egyet vele. 

Véleménye szerint mind a normál, mind a tagozatos gyermekek esetében ez hátrányt jelentene.  

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson község polgármestere: elmondja részletesen, hogy mit jelent a 

teljes integráció. A normatíva nem csökken, mivel nem jár többletnormatíva. Álláspontja szerint a 

testületeknek kell az iskolán segítenie, mivel az iskola ezen probléma megoldására egyedül nem ké-

pes. További kérdés, kiegészítés hiányában javaslatot tett a költségvetés elfogadására, szavazást ren-

delt el.  

 

Somogyzsitfa és Csákány községi önkormányzatok képviselő-testületei egyhangúlag, Somogysámson 

községi önkormányzat képviselő-testülete 4 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták:  

 

 

 

 Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a Bernáth Aurél ÁMK 2011. évi költségvetési be-

vételeit és kiadásait 122.080 eFt összegben, ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint 

állapították meg:  

Személyi juttatások:   67.922 eFt 

Munkaadókat terhelő járulék: 18.219 eFt 

Dologi kiadások:.   35.827 eFt 

Támogatásértékű kiadás                  112 eFt 

 

A Faluház költségeihez Somogyzsitfa, Csákány önkormányzatok - mivel nagyrészt iskolai funkciót 

lát el - 600 eFt-tal járulnak hozzá, mely köztük gyermeklétszám arányosan oszlik meg. Az ezt meg-

haladó költségrész Somogysámson önkormányzatot terheli.  

 

Az intézményi foglalkoztattak 2011. évi létszáma: 35,5 fő. 

 

Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ 2011. évben a fenntartó önkormányzatok az alábbi 

összeggel járulnak hozzá: 

 

Csákány:  6.842.793,- Ft 

Somogyzsitfa 6.335.916,- Ft  
Somogysámson:     27.818.291,- Ft 

 

Határidő:  folyamatos, 2011. december 31. 

Felelősök:  Németh Endre Csákány Község Polgármestere 

Fazekas Ede Máté Somogysámson Község Polgármestere                                                         

Nagy László Somogyzsitfa Község Polgármestere 
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1.2.Védőnői szolgálat 2011 évi költségvetése  

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson Község Polgármestere: ismertette a költségvetést.  

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület külön-külön egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:  

 

 

 Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10./2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

 

A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a védőnői szolgálat 2011. évi költségvetését 3.070 

eFt bevétellel és kiadással állapították meg. A költségvetés főösszegén belül a kiemelt előirányzato-

kat az alábbiak szerint állapították meg 

 

     Személyi juttatások      2.036 eFt      

  Munkaadókat terhelő járulék összesen:    550 eFt   

            Dologi kiadás összesen:              484 eFt    

   A védőnői szolgálat létszáma 1 fő. 

 

2011. évben a fenntartó önkormányzatok az alábbi összeggel járulnak hozzá: 

 

Csákány:  34.748,- Ft 

Somogyzsitfa 33.561,- Ft  

Somogysámson:      85.748,- Ft 

 

  

Határidő:  folyamatos, 2011. december 31. 

Felelősök:  Németh Endre Csákány Község Polgármestere 

Fazekas Ede Máté Somogysámson Község Polgármestere                                                         

Nagy László Somogyzsitfa Község Polgármestere 

  

 

1.3. A körjegyzőség költségvetése 

 
Fazekas Ede Máté Somogysámson Község Polgármestere: elmondta, hogy a körjegyzőség alakí-

tását megelőzően megkapták a testületek a körjegyzőség költségvetésének tervezetét. Ahhoz képest 

alacsonyabb lett a költségvetés, kevesebbek lettek a hozzájárulások összegei.  

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: részletesen ismerteti a költségvetést.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: a költségvetés egyes tételeire kérdezett rá, továbbá azon véle-

ményének adott hangot, hogy a körjegyzőség költségvetésén formai szempontból mindenképpen 

változtatni kell, mert nem átlátható.  
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Fazekas Ede Máté Somogysámson Község Polgármestere: további kérdés, hozzászólás hiányában 

szavazást rendelt el.  

 

A képviselő-testület külön-külön egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:  

 

 

 Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

 

1. A képviselő-testület  a körjegyzőség 2011 évi költségvetését  

24,898 eFt 

bevétellel  és kiadással jóváhagyja. A körjegyzőség 2011évi kiemelt előirányzatait az alábbiak sze-

rint állapítja meg: 

 

személyi juttatások    17,532 eFt 

munkaadókat terhelő járulékok     4,261 eFt 

Dologi kiadások       3,105 eFt 

 

A körjegyzőség 2011. évi létszámkerete 7,5 fő 

 

2011. évben a fenntartó önkormányzatok az alábbi összeggel járulnak hozzá: 

 

Csákány:  3.291.778,- Ft 

Somogyzsitfa 6.855.152,- Ft  

Somogysámson:      7.429.070,- Ft 

 

2. A  képviselő-testület  a körjegyzőség köztisztviselőinek cafeteria keretét 200.000,- Ft-ban  állapít-

ja meg. A megállapított cafeteria keret bruttó összeg, amely magában foglalja a juttatások közterheit 

is.  

 

 

 

 

2. A körjegyzőség ügyrendjének megtárgyalása 

   Előterjesztő:   Nagy László Ottó polgármester  

Németh Endre polgármester 
Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: ismerteti az előterjesztést.  

 

Nagy László Ottó Somogyzsitfa község polgármestere: javaslatot tesz a polgármesterekkel történt 

előzetes egyeztetés alapján, hogy a körjegyző helyettese Péter Mária legyen. Az így módosított ügy-

rendet javasolja elfogadni.  

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson Község Polgármestere: a zsitfai polgármester javaslatával mó-

dosított ügyrendet teszi fel szavazásra.  
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A képviselő-testület külön-külön egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:  

 

 

 Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2011. ( II.8.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

 

Csákány,Somogysámson,Somogyzsitfa Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei „A körjegy-

zőség ügyrendjének megtárgyalása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

Csákány, Somogysámson, Somogyzsitfa Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a körjegy-

zőség ügyrendjét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármesterek 

   Dr. Skoda Lilla körjegyző   

 

 

 

 

További hozzászólás hiányában Fazekas Ede Máté polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 

bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Németh Endre                                        Fazekas Ede Máté                   Nagy László Ottó 

     Csákány          Somogysámson            Somogyzsitfa 

polgármestere           polgármestere            polgármestere 

 

 

 
 

 

   Dr. Skoda Lilla 

                               körjegyző  


