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Készült:  Csákány, Somogysámson és Somogyzsitfa Községek Önkormányzata Képvi-

selő-testületeinek 2011. június 6-ai együttes ülésén. 

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

 

Jelen vannak:  

 

Csákány Község:  Németh Endre polgármester, 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. 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Skoda Lilla körjegyző  

 

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 4 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. Szőkedencs község körjegyzőséghez történő csatlakozási szándékának megtárgyalása 

   Előterjesztő:   Nagy László Ottó polgármester  

Németh Endre polgármester 

Fazekas Ede Máté polgármester 
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1. Szőkedencs község körjegyzőséghez történő csatlakozási szándékának megtárgyalása 

   Előterjesztő:   Nagy László Ottó polgármester  

Németh Endre polgármester 

Fazekas Ede Máté polgármester 

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson község polgármestere tájékoztatta a képviselőket, hogy Sző-

kedencs község polgármestere Komári József megkereste a körjegyzőségben részt vevő önkormány-

zatokat, hogy 2012. január 1. napjától a körjegyzőséghez csatlakozni kíván. Elmondta, hogy minden 

polgármester írásban megkapta a szőkedencsi testület erről szóló határozatát. Véleménye szerint a 

csatlakozásból előny is származhat, ugyanakkor szerinte arra is kell gondolni, hogy milyen stratégiát 

fogunk folytatni a többi településsel szemben. Hosszú távon kellene gondolkodni, akkor is, ha most 

nem tudjuk, hogy milyen változásokat fog hozni az új önkormányzati törvény. Kérte a képviselőket, 

hogy mondják el az ezzel kapcsolatos elképzeléseket.  

 

Nagy László Ottó Somogyzsitfa község polgármestere: elmondta, hogy a szőkedencsi polgármes-

ter már decemberben jelezte, hogy van ilyen szándékuk. Amikor a sámsoni csatlakozásról volt szó, 

akkor már szóba került, hogy esetleg átjönnének.  

 

Antal Győző képviselő: megkérdezte, hogy személyi vonzata van-e a csaltakozásnak. 

 

Fazekas Ede polgármester: elmondta, hogy a megbeszélések szerint nincsen. A körjegyzőség dol-

gozóinak létszáma nem változik a csatlakozással.  

 

Németh Endre Csákány község polgármestere: úgy gondolja, hogy az a cél jelenleg, hogy minél 

többen legyünk. 2000 fős létszámhatárról hallani központilag a legtöbbet, tehát az lenne a legfonto-

sabb, hogy növeljük a lakosságszámot. Akkor talán nem minket csatolnak valahova, hanem hozzánk 

fognak csatolni.  

 

Nagy László Ottó Somogyzsitfa község polgármestere: véleménye szerint most a munkahelymeg-

tartás a legfontosabb szempont. A körjegyzőségi dolgozók munkahelyeire is kell gondolni, ezért 

ahogy a csákányi polgármester is mondta a létszám növelésén kell dolgozni.  

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson község polgármestere: tulajdonképpen ez egy szándéknyilat-

kozat, ami a tárgyalások megkezdését jelenti.  

 

Dr. Skoda Lilla körjegyző: elmondja, hogy készített a jelenlegi kiadásokkal költségtervezetet a 

jövő évre vonatkozóan. Természetesen ez a mostani kiadásokkal készült, hiszen még azt nem tudjuk, 

hogy a három településes körjegyzőség költségvetése hogyan zárul. Ismerteti a költség terveket.  

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson község polgármestere:. Álláspontja szerint a testületeknek 

azzal is foglalkozni kell, hogy mi lesz Sávoly, és Szegerdő településekkel. Úgy gondolja, hogy az 

önkormányzatoknak össze kellene fogniuk. Az iskolával kapcsolatban elmondta, hogy a Dencsieket 

ösztönözni kellene arra, hogy a gyerekeket Sámsonba hozzák iskolába.  
 

Nagy László Ottó Somogyzsitfa község polgármestere: mivel szabad iskolaválasztás van senkit 

nem tudunk kötelezni arra, hogy ide vagy oda vigyék a gyerekeket iskolába. A szülők joga ezt eldön-

teni. Természetesen el kell érnünk, hogy a mi fenntartásunkban levő iskolába járjanak, de kötelezni 

nem lehet őket.  

 

Somogyi-Magyar József képviselő: véleménye szerint nem egyértelmű, hogy mit kell elfogadni, 

mivel nincs konkrét határozati javaslat. Ugyanakkor az önkormányzati törvény előkészítés alatt áll, 

nem lehet tudni, hogy mi lesz. Az iskola fenntartása elsődleges cél, és ezt kell szem előtt tartani. Úgy 

tudja, hogy Balatonszentgyörgyre szeretnék vinni a gyerekeket. Azt kell elérni, hogy valamilyen 

formában profitáljon a település a csatlakozásból. Az iskolafenntartására külön megállapodás vonat-
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kozik, így az most nem téma. Külön kell szerinte hangsúlyozni, hogy a körjegyzőségnél létszámnö-

velés nem lehet. Ezt a határozatba is javasolja belevenni.  

 

Fazekas Ede Máté Somogysámson község polgármestere: További kérdés, kiegészítés hiányában 

javaslatot tett a csatlakozási szándék elfogadására, szavazást rendelt el.  

 

Somogyzsitfa, Csákány és Somogysámson községi önkormányzatok képviselő-testületei egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozták:  

 

 

 

 Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2011. ( VI.6.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőkedencs Község Önkormányzata Kép-

viselő-testületének körjegyzőséghez történő csatlakozás iránti kérelmét megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta.  

 

A képviselő-testület Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyzsitfa, Csá-

kány és Somogysámson Önkormányzatok Körjegyzőségéhez 2012. január 1. napjával történő csatla-

kozás iránti kérelmét elfogadja, azzal, hogy a csatlakozás a körjegyzőségnél létszámnöveléssel nem 

járhat. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy a csatlakozáshoz 

szükséges tárgyalások megkezdésére 

  

Felelős:   Németh Endre polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

49/2011. ( VI.6.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőkedencs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének körjegyzőséghez történő csatlakozás iránti kérelmét megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta.  

 

A képviselő-testület Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyzsitfa, Csá-

kány és Somogysámson Önkormányzatok Körjegyzőségéhez 2012. január 1. napjával történő csatla-

kozás iránti kérelmét elfogadja, azzal, hogy a csatlakozás a körjegyzőségnél létszámnöveléssel nem 

járhat. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy a csatlakozáshoz 

szükséges tárgyalások megkezdésére 

  
Felelős:   Nagy László Ottó polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37./2011. ( VI.6.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőkedencs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének körjegyzőséghez történő csatlakozás iránti kérelmét megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta.  

 



 4 

A képviselő-testület Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyzsitfa, Csá-

kány és Somogysámson Önkormányzatok Körjegyzőségéhez 2012. január 1. napjával történő csatla-

kozás iránti kérelmét elfogadja, azzal, hogy a csatlakozás a körjegyzőségnél létszámnöveléssel nem 

járhat. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy a csatlakozáshoz 

szükséges tárgyalások megkezdésére 

  

Felelős:   Fazekas Ede Máté polgármester 

  Dr. Skoda Lilla körjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

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  


