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Somogysámson Község Önkormányzat Polgármestere 

__________________________________________________________ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

2020. március 16. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 

 

Jelen vannak:  Farkas János polgármester 

 Gelencsér Gábor Bence képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett jegyző 

Husztiné Sándor Orsolya igazgatási ügyintéző 

 

Farkas János Polgármester: A rendkívüli veszélyhelyzetre – amit a Kormány a 40/2020. (III. 

11.) Kormányrendelettel hirdetett ki és 2020. március 11-től hatályos- tekintettel az alábbi 

döntést hoztam: 2020. március 16. napjától Gelencsér Gábor Bence képviselőt 

alpolgármesternek nevezem ki. Ennek oka: Nem megoldott a polgármester helyettesítése, főleg 

ebben a rendkívüli veszélyhelyzetben. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló  2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint: 

Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Ez 

nem tartozik a törvényben felsorolt kivételek közé, így a fentiekre tekintettel így döntöttem. 

 

 

1/2020. (március 16.) Polgármesteri határozat 

 

2020. március 16. napjától Gelencsér Gábor Bence képviselőt alpolgármesternek nevezem ki. 

Ennek oka: Nem megoldott a polgármester helyettesítése, főleg ebben a rendkívüli 

veszélyhelyzetben. A képviselő-testület többi tagját döntésemről értesítem. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv#lbj0id970d
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Felelős: Farkas János polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

 

Gelencsér Gábor Bence alpolgármester: Köszönöm a bizalmat. 

 

Farkas János polgármester: Felkérem a jelenlevőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

Felkérem Gelencsér Gábor Bence alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utánam 

mondani. 

Én, Gelencsér Gábor Bence becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Somogysámson Község 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom.” 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Felkérem tisztelt Alpolgármester Urat, hogy az esküokmányt 

írja alá. 

Gelencsér Gábor Bence alpolgármester az esküokmányt aláírta. 

 

Farkas János polgármester: Az alpolgármester a tiszteletdíjával kapcsolatban majd testületi 

ülésen nyilatkozik, addig az Mötv. szerinti tiszteletdíjban részesül.  

Továbbá, szeretnék élelmiszercsomagot osztani a rászorulók részére ebben a rendkívüli 

időszakban max. 10.000 Ft összeghatárig. Rengetegen megkerestek rászorulók a faluban, ez 

miatt szükségessé vált a rászoruló lakosok részére élelmiszercsomag osztása. 

 

2/2020. (március 16.) Polgármesteri határozat 

 

 

Somogysámsoni lakosok részére  - akik a fentiekben leírt veszélyhelyzet idején rászorulók – 

élelmiszercsomagot állapítok meg maximum 10.000 Ft értékhatárig. 

Farkas János polgármester: Döntéseimet megalapozza a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet, 

illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 Farkas János dr. Babina Bernadett 

 polgármester     jegyző 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv#lbj0id970d

