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Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 8735 Csákány, Kossuth L. u. 1. 

Email: zsitfa@level.datanet.hu 

Tel/Fax: 85-310-323 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 

10-én megtartott soron következő nyílt üléséről és közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatalos helyisége, Csákány  

 

Jelen vannak:  Németh Endre polgármester, Nagy János alpolgármester, Fekete Béla, 

Békefi Attila, Katona János képviselők  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

   Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Jelen van még:           3 fő érdeklődő helyi lakos 

 

Németh Endre polgármester: Tisztelettel köszöntöm Csákány Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, megjelenteket. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő 

jelen van. Az ülést megnyitom. 

 

Németh Endre polgármester: 

Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 

annak sorrendjének elfogadását. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

N A P I R E N D 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

       

2. Csákány Község Önkormányzata háromnegyedévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

       

      3. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 
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4. Egészségügyi alapellátási feladat: fogászati ellátás biztosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

      5. A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ háromnegyedévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

6. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

7. A törzskönyvi bejegyzés módosításának megtárgyalása, az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

8. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

 

  9. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

 10. Egyebek 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

 

45/2016. (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2016. november 10-ei nyilvános testületi ülésén és közmeghallgatásán  

az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

       

2. Csákány Község Önkormányzata háromnegyedévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

       

      3. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

4. Egészségügyi alapellátási feladat: fogászati ellátás biztosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

      5. A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ háromnegyedévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 
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Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

6. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása 

(Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

7. A törzskönyvi bejegyzés módosításának megtárgyalása, az önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

8. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

 

      9. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

     10. Egyebek 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Írásban kiküldésre került az előterjesztés. Takarékos 

gazdálkodás jellemezte az idei évet. Ha van kérdés, szívesen válaszolok. 

 

Németh Endre polgármester: A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom 

elfogadásra. 

 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

46/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Somogyzsitfai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját. 
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Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Csákány Község Önkormányzata háromnegyedévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

Németh Endre polgármester: Köszönjük szépen, ránk is a takarékos gazdálkodás volt a 

jellemző. A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom elfogadásra. 

 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

47/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Csákány Község 

Önkormányzata 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

      3. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

Németh Endre polgármester: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatra 

vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető az előző év november 30-ig 

megküldi a jegyző részére, a képviselő-testület a tervet december 31-ig hagyja jóvá. Csákány 

Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás munkaszervezete által látja el. A fentieknek megfelelően megkaptuk a jövő évi belső 

ellenőrzési tervet. Minket most nem érint, ha jól láttam. Javaslom elfogadásra. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

48/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Csákány Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás 2017. évi ellenőrzési ütemtervét az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja.  

 
 

Felelős: Németh Endre polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. Egészségügyi alapellátási feladat: fogászati ellátás biztosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

Németh Endre polgármester: Megkapták képviselő-társaim az előterjesztést, bár tudjuk is, 

hogy jelenleg is ellátatlan ez a terület, nincs fogorvosunk. Tárgyaltunk már a 

balatonszentgyörgyi fogorvossal többször is, de sajnos nem vállalja. Jelenleg folynak 

tárgyalások somogyjádi és böhönyei fogorvosokkal is, reméljük sikerül megoldanunk a 

fogorvoshiányt a Társulás segítségével. Bízom benne jövő év január 1-től lesz fogorvosunk, 

addig kérjük a lakosság türelmét. Természetesen a Kormányhivatalt tájékoztatjuk 2016. 

december 30-ig. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

49/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Csákány Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Többcélú Kistérségi 

Társulás segítségével további tárgyalásokat folytat egészségügyi alapellátási feladat: fogászati 

ellátás biztosításával kapcsolatban. Megbízza a Polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről 

az előírt határidőn belül a Somogy Megyei Kormányhivatalt értesítse. 

 
 

Felelős: Németh Endre polgármester  

Határidő: 2016.december 30. 

 

 

      5. A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ háromnegyedévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 
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Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

Meghívottak: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Németh Endre polgármester: A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom 

elfogadásra. 

 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

50/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Bernáth Aurél 

Általános Művelődési Központ 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Ahogy az előterjesztésben is leírtam, a Somogy Megyei 

Kormányhivatal 2016. júniusában végzett komplex ellenőrzése folytán megállapította, hogy a 

jelenlegi szerződés módosítására, illetve a jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendelet 

módosítására van szükség. Ennek oka: hatályon kívül kell helyezni az Ör.-ből az 

önkormányzat általi díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket, és eszerint kell módosítani a 

közszolgáltatási szerződést is, az Ör.-ből hatályon kívül kell helyezni az időlegesen használt 

ingatlan fogalmát, az Ör.-t ki kell egészíteni a hulladékszállítás gyakoriságának 

meghatározásával. Ennek eleget tettem, kérem a testületet is ennek elfogadására. 

Németh Endre polgármester: A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom 

elfogadásra. 

 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 
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Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

51/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodás 

helyi rendjéről szóló rendelet módosítására, valamint közszolgáltatási szerződés elfogadására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület  az előterjesztés 1. számú Mellékletét képező közszolgáltatási szerződés-

tervezetet támogatja.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések 

megtételével, közszolgáltatóval történő egyeztetéssel.  

 

Határidő:  2017. március 1. 

Felelős:  Németh Endre polgármester 

 

 

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

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016.(XI.10.) sz. Önkormányzati rendelete 

a  h u l l a d é k g a z d á l k o d á s  h e l y i  r e n d j é r ő l  szóló 

 2/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 

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

 

 

7. A törzskönyvi bejegyzés módosításának megtárgyalása, az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Az előterjesztés kiküldésre került. Szükséges a törzskönyvi 

bejegyzést módosítani, mivel idei évtől törvény előírja a hátrányos helyzetű gyermekek 

szünidei étkeztetés biztosítását, és ezt ezen az előterjesztésben szereplő kormányzati funkción 

kell lekönyvelnünk. Az SZMSZ módosítást is elkészítettem a határozati javaslatnak 

megfelelően. 

 

Németh Endre polgármester: Javaslom elfogadásra. 

 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

52/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 



8 

 

Csákány Község Önkormányzata tevékenységei sorába felveszi az 104037 Intézményen 

kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciót. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Németh Endre polgármester 

Operatív felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

  Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
15/2014. (X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

8. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

Németh Endre polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. Annyiban 

módosítanám, hogy nem javaslok jövedelemhatárt megszabni a rendeletben. 

 

Békefi Attila képviselő: Egyetértek vele. 

 

Németh Endre polgármester: Javaslom elfogadásra akkor azzal a kitétellel, hogy a rendeletben 

ne legyen jövedelemhatár megszabva. 

 

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

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2016(IX.10.) önkormányzati rendelete 

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

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

 

 

Németh Endre polgármester: A 2 módosító és a szociális tűzifa támogatásról szóló 

rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el. 

 

  9. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

Németh Endre polgármester: Megkapták az előterjesztést, miszerint a képviselő-testületnek 

döntenie kell a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárról. Csákány 

község tekintetében egyértelmű: Somogysámson. Javaslom jóváhagyásra. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

53/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Csákány Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az 

általános iskolai felvételi körzethatár tekintetében változást nem lát szükségesnek, továbbra is 

Somogysámson települést jelöli ki. A Somogy Megyei Kormányhivatal értesítésével 

megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2016. november 30. 

 

     10. Egyebek 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 
 

10.1. Nyugdíjasok, gyermekes családok és közmunkások karácsonyi ajándékának 

megtárgyalása 

 

Németh Endre polgármester: Idén a központi szociális támogatásnak és a települési 

támogatásokról szóló rendeletünknek köszönhetően lehetőségünk van a nyugdíjasokat, 

gyermekes családokat és az egész évben szorgalmasan dolgozó közmunkásainkat 

megajándékozni. A pénzügyessel és a jegyzővel egyeztetve a nyugdíjasoknak 25. 000 Ft 

összegű, a gyermekes családoknak 13.000 Ft összegű, a közmunkásoknak attól függően, 

mennyi ideig dolgoztak az önkormányzatnál, 40.000 Ft (2 fő), illetve 30.000 Ft (1 fő) összegű 

Erzsébet utalványt tudnánk adni karácsonyra. A nyugdíjasoknak az előző évek 

hagyományainak megfelelően egy ünnepi vacsora lesz, ahogy beszélgettük: november 18-án. 

Az ételt a Mézes Mackóból rendeltük meg: natúrszelet, gordon bleu vegyes körettel és egy 

gesztenyepüré. Javaslom elfogadásra. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

54/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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1./Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy karácsonyra a 

csákányi állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjasoknak 25.000 Ft értékű Erzsébet utalvány 

kerüljön kiosztásra egy ünnepi vacsora keretében, melynek időpontja 2016. november 18. 

2./ Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy karácsonyra a 

csákányi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekes családoknak 13.000 Ft értékű Erzsébet 

utalvány kerüljön kiosztásra. 

3./ Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy karácsonyra a 

csákányi állandó lakóhellyel rendelkező 2 fő közmunkásnak 40.000 Ft, illetve  1 fő 

közmunkásnak 30.000 Ft értékű Erzsébet utalvány kerüljön kiosztásra attól függően, hogy 

milyen hosszú ideig dolgozott az Önkormányzatnál. 

4./A szükséges intézkedések megtételével, utalványok megrendelésével megbízza a 

polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2016. december 25. 

 

 

Németh Endre polgármester: Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy új települési segély 

kérelem nem érkezett.  

Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket, hogy adósságkonszolidációs pályázatra beadtuk az 

igényünket, november 15-e után lesz eredményhirdetés. Bízunk benne, hogy sikerül. Sajnos 

előző pályázatunk nem nyert, melyben a faluban lévő rossz állapotú utakat szerettük volna 

felújítani. 

Külön beszámolóval nem készültem. Kis település vagyunk, mindenki tud mindent. Ha kérdés 

van, szívesen válaszolok. Köszönöm mindenkinek a segítségét, munkáját, és kívánok kitartást 

a következő időkre is.  

 

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést, közmeghallgatást bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 Németh Endre dr. Babina Bernadett 

 polgármester       jegyző 


