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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. 

március 10-én 16.00 órakor megtartott nyílt soron következő üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Fazekas Ede Máté polgármester,  

Antal Győző, Farkas János, Pálfi László, Somogyi-Magyar József 

képviselő-testületi tagok  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Skoda Lilla körjegyző 

 

Meghívott:   Péter Mária pénzügyi ügyintéző 

 

 

Fazekas Ede Máté polgármester megállapította, hogy az ülés szabályszerűen került 

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

így az ülést megnyitotta.  

 

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 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

N A P I R E N D 

 

1. Az alpolgármester tiszteletdíjának megtárgyalása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

2. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 
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1. Az alpolgármester tiszteletdíjának megtárgyalása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Farkas János képviselő: bejelentette az érintettségét, tartózkodni kíván a szavazástól. 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: szavazást rendelt el a személyes érintettség miatti 

kizárás ügyében.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, a személyes érintettség miatti kizárás ügyében,  

kizárta Farkas János képviselőt a  szavazásból.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondja, hogy az alakuló ülésen megtárgyalta a 

testület az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását. Elmondta, hogy a 

folytonosságot támogatta, amikor Király Lászlót kérte fel alpolgármesternek, de akkor 

ő nem vállalta. A korábbi alpolgármester tiszteletdíját javasolta az alakuló ülésen, de a 

képviselő-testület alacsonyabb tiszteletdíjat állapított meg az alpolgármesternek, mint 

amit ő javasolt. Mivel most tárgyalja a képviselő-testület az önkormányzat 

költségvetését, javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 40 eFt összegben 

állapítsa meg a testület.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: elmondja, hogy a rendszerváltáskor nem volt 

kötelező alpolgármester választása. Álláspontja szerint egy főállású polgármester 

mellett egy alpolgármesternek csak akkor van szerepe, ha a polgármester 

akadályoztatva van a feladatai ellátásában, vagy tartósan távol van. Úgy gondolja, 

hogy amennyiben a polgármester megfelelően látja el a feladatait, akkor az 

alpolgármesternek külön nincs feladata. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az 

önkormányzat minden dolgozótól elvonta a juttatásokat, akkor ne emelje meg a saját 

képviselőjének a tiszteletdíját, sőt azon a véleményen van, hogy inkább azon kellene 

gondolkozni, hogy a képviselők is lemondjanak erről a juttatásról. Fentiek miatt nem 

ért egyet a javaslattal. Véleménye szerint az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi 

lehetővé, hogy most megemeljék a tiszteletdíjat. Amennyiben az önkormányzat 

esetleg az önhikis pályázaton támogatást nyerne, újból lehetne foglalkozni a kérdéssel, 

de addig nem javasolja támogatásra.  

 

Antal Győző képviselő: véleménye szerint van igazság abban amit a képviselő 

elmondott. Ugyanakkor ha az előző alpolgármesternek járt, akkor kapja meg a mostani 

is.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: azt gondolja, hogy az a probléma jelenleg, hogy 

az önkormányzatnak nincs pénze.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában Somogyi-
Magyar József képviselő javaslatát teszi fel szavazásra.  

 

A képviselő-testület 1 igen 3 nem mellett a javaslatot elutasította.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: az alpolgármester tiszteletdíjának 40 eFt összegre 

történő emelését tette fel szavazásra.  

 

A képviselő- testület 3 igen 1 nem mellett az alábbi határozatot hozta:  
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Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2011. (III.10.) számú határozata 

 

1, Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Farkas János 

alpolgármester részére, - a vonatkozó törvények alapján – illetményét a 2011. április 1. 

napjától bruttó 40.000 Ft-ban, azaz negyvenezer forintban állapítja meg.  

 

2, Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester részre 

10.000 Ft, azaz tízezer forint költségtérítést állapít meg.  

 

A képviselő-testület a 49/2010.(X. 13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított juttatások folyósításának 

technikai kérdéseit rendezze. 

 

Felelős: Dr. Skoda Lilla jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

2. Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

2011. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása  

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: elmondta, hogy az előterjesztés és a rendelet-

tervezet megküldésre került a képviselők részére. Az alpolgármester tiszteletdíja már 

szerepel benne külön. Elmondja, hogy már részletesen végigtárgyalta a testület a 

költségvetést, így külön kiegészíteni nem kívánja. Az ÖNHIKI támogatást 

mindenképpen meg kell az önkormányzatnak próbálnia, mert a működőképesságe 

veszélyben van.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: minden évben egyre kevesebb pénzból lehet 

gazdálkodni, ezért feltétlenül fontos, hogy a vagyonát az önkormányzat ne élje fel, ne 

herdálja el.  Ha ennyire nem lesz pénz, akkor nagyon nehéz lesz fennmaradni és 

működni az önkormányzatnak. A költségvetést el tudja fogadni, de még egyszer 

felhívja a figyelmet a takarékos gazdálkodásra.  

 

Fazekas Ede Máté polgármester: további kérdés, észrevétel hiányában szavazást 

rendelt el.  

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2011. (III.10.) rendelete  

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

(A rendelet kihirdetett és elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Egyebek 

Előterjesztő: Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy Varga János helyi 

lakos kereste meg az ajánlatával, ismertette az ajánlatot.  

Korábban beszéltek róla, hogy a településen élő legidősebb embereket köszönteni fogják. 

A legidősebb nő: Farkas Máténé, a legidősebb férfi : Banicz József, nekik egy-egy 

ajándékkosárral kedveskednénk.  

Elmondja, hogy hulladékgyűjtési akció lesz, kéri, hogy amennyiben a képviselőknek 

lehetősége lesz, vegyenek részt rajta.  

Elmondja, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban volt egy egyeztetés. Kértek 

változatokat a kivitelezésre, fenntartásra vonatkozóan.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: javasolja, hogy írjunk egy levelet az országgyűlés  

elnökének valamint a miniszterelnöknek, amelyben a szennyvíz elvezetéssel kapcsolatos 

problémákról tájékoztatjuk és segítséget kérünk a Balaton törvény hatálya alól való 

kikerülésre, vagy módosításra.   

 

Fazekas Ede Máté polgármester: jelezte, hogy egyetért a levél megfogalmazásával és 

elküldésével. Megkérdezte a képviselőket, hogy további észrevétel, bejelentés van-e. 

Annak hiányában az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fazekas Ede Máté         Dr. Skoda Lilla 

        polgármester             körjegyző 


