Iktatószám: 939 – 3 / 2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
május 17. napján 17:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott rendkívüli nyílt
képviselő-testületi ülésén

Jelen vannak:
Béndek József
Dr. Ulcz Gyula
Hollósi Lászlóné
Nagy Zsolt
Simon Zoltán
Theisz Imre
Varga Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Molnárné Tarman Renáta
Miklós Imréné

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Béndek József polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a
megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Nagy
Zsolt és Simon Zoltán képviselők nem jelezték távolmaradásukat, így biztosan később
jönnek. Elsőként a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szükséges dönteni. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek javasolom Hollósi Lászlóné és Theisz Imre képviselőket.
A Képviselő-testület Hollósi Lászlóné képviselő jegyzőkönyv hitelesítővé történő
megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
A Képviselő-testület Theisz Imre képviselő jegyzőkönyv hitelesítővé történő
megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Varga Zoltán képviselő:
Az lenne a kérésem, ha pénteken megkapjuk az anyagot, hogy hétfőn testületi ülés, akkor
a kultúrotthonban legyen a testületi ülés.
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Zoli, fejezd be ezt a hülyeséget. Ez nem lakossági ülés, hanem egy rendkívüli testületi
ülés. Örüljünk neki, hogy le tudunk ülni egy órára megbeszélni a sürgős dolgokat.
Varga Zoltán képviselő:
Tegnap szóltak, hogy ma lesz az ülés. Mindig az utolsó pillanatban szólnak.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ennek én sem örültem.
Nagy Zsolt képviselő 17:04 perckor érkezett, így a képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre
emelkedett, mely a határozatképességet nem befolyásolta.
Béndek József polgármester:
Nem örült neki senki sem, de a jegyző elfoglaltsága miatt el kellett halasztani. Jegyző
nélkül nem lehet testületi ülést tartani.
Varga Zoltán képviselő:
Azért van itt ennyi képviselő, mert mindig az utolsó pillanatban szólnak.
Béndek József polgármester:
Azért kellett sürgősen összejönni, mert olyan dolgok történtek, amelyekben nem lehet
halogatni a döntést. Ismertetem a napirendi pontot:
NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. Aba-Soponya Közoktatási Intézményi Társulás ügyeinek megtárgyalása.
A képviselő-testületnek a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata, módosító
indítványa nem volt.
Béndek József polgármester:
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a napirendet hagyja jóvá, fogadja el.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a rendkívüli nyílt ülés
napirendjét:
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Soponya Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. május 17.
napján 17:00 órakor tartott rendkívüli
nyílt képviselő-testületi ülésének
napirendjéről
Soponya
Nagyközség
Önkormányzata
a
rendkívüli nyílt testületi ülés napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1.)
Aba-Soponya Közoktatási Intézményi
Társulás ügyeinek megtárgyalása.
Előterjesztő:
Előadó:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.

Aba-Soponya Közoktatási
megtárgyalása

Előterjesztő:
Előadó:

Intézményi

Társulás

ügyeinek

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester

Béndek József polgármester:
Az abai kapcsolatban újabb fordulat következett be, ami döntésre késztet bennünket a
jövőt illetően. Eddig soha nem fordult elő, hogy a közalkalmazottak nem kapták meg a
fizetésüket. Az abai dolgozók sem kaptak fizetést, és segélyt sem tudott Aba fizetni, mert
inkasszálták a számláit. Gyorsan dönteni kellett, hogy a pedagógusaink megkapják a
fizetésüket, ezért a soponyai iskolai dolgozóinak kifizettük a béreket.
Simon Zoltán képviselő 17:05 perckor érkezett, így a képviselő-testület létszáma 6 főről 7
főre emelkedett, mely a határozatképességet nem befolyásolta.
Béndek József polgármester:
Ígéret van arra, hogy talán a héten Aba utalja a fizetéseket, ezért az iskolai dolgozókkal
olyan megállapodást kötöttünk, hogy amennyiben megkapják Abáról is a fizetést, úgy azt
visszafizetik nekünk. Átmenetileg ilyen megoldást tudtunk kitalálni. Az abai óvoda
dolgozói megkapták a bérüket. Ez a helyzet arra ösztönöz bennünket, hogy az abai óvoda
fenntartásával kapcsolatban állást kell foglalnunk. Ameddig a helyzet nem rendeződik,
addig visszafogjuk az abai óvodára kapott normatívát, semmiféle szolgáltatói számlát
illetve béreket nem fogunk kifizetni, és abból fedezzük a soponyai iskola kiadásait. Ez
régóta húzódik, de most olyan pontra jutottunk, hogy már nem halasztható tovább. A
következményeket nem tudjuk, de állunk elébe. Ez történt az elmúlt időszakban.
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A kialakult helyzettel kapcsolatban magyarázatot nem kaptunk, csak annyit, hogy
inkasszálták Aba pénzét. Annyit tudunk, hogy nem a Swietelsky inkasszált. A
Kormányhivatal behívott bennünket, azzal a céllal, hogy Abának fizessünk a csatornázás
kapcsán az általa igényelt összegből. Erre azonban nem tudnak kényszeríteni
bennünket. Nyilatkoztunk, hogy nem tudunk fizetni, mert az elszámolás hiányos, nem
hiteles és vitatjuk az abban foglaltakat. Erre az abai polgármester azt mondta, hogy
akkor tájékoztatja a médiát a csődhelyzetről. Nem találkoztam még ezzel a hírrel a
médiában. Ez talán fenyegetésféle volt, abban bízott a Kossa Lajos, hogy meghátrálunk.
Nem tudunk és nem is akarunk segíteni Abának.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Azt kell mondani, hogy mi már 8 hónapja segítünk az abai önkormányzaton, annak
ellenére, hogy ő a szennyvíztémát semmilyen formában hivatalosan nem rendezte le. Mi
8 hónapja segítünk neki, mert fizettük neki azokat a pénzeket, amiket ő nem fizetett. Ez
így sokkal jobban hangzik.
Hollósi Lászlóné képviselő:
Készítettünk egy számvetést. A dologi kiadásnál 12.320 ezer Ft a kifizetetlen számla a
tegnapi napig januártól. Tegnap kaptunk egy 2.110 e Ft-os gázszámlát, ami nincs
kifizetve. Tehát 14,5 millió Ft körüli összeg nincs kifizetve.
Simon Zoltán képviselő:
Ez a lista mikor indult?
Hollósi Lászlóné képviselő:
Január 1-től. A művésztanárok 8 havi bére (ebből 3 hónapot a soponyai önkormányzat
kifizetett az elmúlt évben), jubileumi jutalom, április havi bér, informatikai normatívák,
étkezés kb. 3 millió Ft, tankönyvek ára, vízdíj, a dolgozók 3 havi bérletének az ára,
nyomtatványok, logopédiai ellátás, kazán felügyelet, üzemorvos, szemétszállítás díja.
Simon Zoltán képviselő:
2009-ben is volt már ilyen?
Hollósi Lászlóné képviselő:
Kevesebb volt.
Simon Zoltán képviselő:
Januárban beadtam egy írásos anyagot, kértem erről egy összesítőt és nem kaptam rá
választ.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A polgármester úr azt mondta, hogy a testületi ülésen Anikó ismertette és az a válasz.
Simon Zoltán képviselő:
Írásos anyagot adtam be. Rajzoltam egy táblázatot is, melyben tételesen kértem az
adatokat, dátumot, számlaszámokat, összegeket, és abban a formában kérem a választ.
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Béndek József polgármester:
A novemberi ülésen így készítettük el az anyagot. 2008-ban kezdődött a probléma.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A számlaszámokat nem tudjuk megadni, mert nincsenek itt a számlák.
Hollósi Lászlóné képviselő:
A számlamásolatok megvannak nálunk.
Simon Zoltán képviselő:
Akik reklamálnak, ők nyilván a számlaszámra hivatkoznak.
Hollósi Lászlóné képviselő:
Amikor megkapjuk a számlát, azonnal továbbítjuk Abára, de készítünk róla
fénymásolatot januártól.
Simon Zoltán képviselő:
Renáta az a kérésem, hogy át kell nézni még egyszer a beadványomat, és pontosan arra
szeretnék választ kapni.
Béndek József polgármester:
Megnézzük.
Theisz Imre képviselő:
Az elmúlt napokban itt járt nálunk Vargha Tamás képviselő úr és beszélgettünk az
útjavításról és a csatornázásról. Szeretném leszögezni, hogy Abán 2006. óta történt
útépítésnek semmi köze nincs a csatorna beruházáshoz. Teljesen más forrásból folyt az
útfelújítás. Ami a médiát illeti, azt is vegyük tudomásul, hogy a 2006. – 2007. években
végzett útépítés leigazolt kifizetetlen számlái ellen vesztett pert az abai önkormányzat a
bíróságon, és ennek van kb. 80-100 millió Ft vonzata. Ehhez abszolút nincs semmi
közünk. A kivitelezőnek Aba nem fizette ki a számlákat, kértek és kaptak ugyan fizetési
haladékot, de most II. fokon is megnyerte a kivitelező a pert, és el fogja vinni a pénzét.
Ezt a tisztánlátás érdekében mondtam el, mert vannak esetleg félreértések.
Varga Zoltán képviselő:
Köszönöm a helyesbítést. Több településről is hallottam, hogy Abán megcsinálták az
utakat.
Theisz Imre képviselő:
Teljesen más forrásokból.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Aba gyakorlatilag forrás nélkül csinálta meg az utakat.
Nagy Zsolt képviselő:
Milyen következménye lesz, ha nem fizetünk az óvodának?
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Béndek József polgármester:
Az óvodai normatíva hozzánk jön, mert mi vagyunk az intézmény fenntartók. Ezt a
normatívát a mi iskolánk kiadására fordítjuk, egészen addig, amíg a tartozásokat le nem
tudjuk a szolgáltatók felé. Az első következmény az lesz, hogy az abai óvoda nem fog
ételt kapni, nem lesz áram, gáz és fizetés sem.
Nagy Zsolt képviselő:
A soponyai iskola sem kap.
Theisz Imre képviselő:
Eddig sem kapott. Ezért most már lépni kell.
Nagy Zsolt képviselő:
Aba nem fizet semmit és mi az abai óvoda pénzéből fogjuk fizetni az iskolát. Ezzel mi is
jogot sértünk.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Érzem a helyzet súlyát, de fel kell hívnom a képviselő-testület figyelmét, hogy ezzel a
döntéssel jogszabályt sért. Az önkormányzat az abai óvoda pénzéből fogja fizetni a
soponyai iskola kiadásait. Megsértjük a szerződésben foglaltakat. Igaz, ezt Aba korábban
megtette. Gyakorlatilag követjük az ő példájukat, így polgári peres eljárás lehet belőle.
Nagy Zsolt képviselő:
Ha a polgári peres eljárás működik, akkor lehet meg kellene lépni, mert nagy esély van
arra, hogy megnyerjük a pert.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A döntés jogszabálysértő lesz, amennyiben a testület meghozza azt.
Béndek József polgármester:
Megsértjük a szerződésben rögzítetteket, miután Aba már korábban megsértette. Polgári
peres eljárásban kiderül, hogy ki kezdte és ki, mivel tartozik a másiknak.
Theisz Imre képviselő:
Az eddig futott körök gyakorlatilag feleslegesek voltak. Fordultunk a Kincstárhoz, a
Kormányhivatalhoz és az Állami Számvevőszékhez, illetve a Belügyminisztériummal is
egyeztettünk.
Simon Zoltán képviselő:
Az Állami Számvevőszéktől jött válasz?
Béndek József polgármester:
Nem tudnak jönni, mert nincs beütemezve a vizsgálat.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Én már az első hónapban nem utaltam volna, amikor Aba nem fizetett. Mit tehetnek
velünk? Semmit.
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Béndek József polgármester:
Két alkalommal voltunk a Kormányhivatalban, meghallgatták mind a két felet. Nincs a
kezükben olyan eszköz, amivel kényszeríteni vagy segíteni tudnának.
Nagy Zsolt képviselő:
Elindítottuk a társulási szerződés felbontását?
Béndek József polgármester:
Igen, augusztus 31. napjával megszűnik a társulás.
Nagy Zsolt képviselő:
A feljelentést nem tettük meg ugye?
Béndek József polgármester:
Nem.
Simon Zoltán képviselő:
Jelenleg mennyi a mínuszunk?
Hollósi Lászlóné képviselő:
Kb. 14,5 millió Ft.
Nagy Zsolt képviselő:
Én azt mondom akkor, hogy ne fizessünk. Arról volt szó, hogy február 15-ig megtesszük
a feljelentést. Azt kérem, hogy tegyük meg most már a feljelentést.
Simon Zoltán képviselő:
Honnan veszünk 14,5 millió Ft-ot?
Theisz Imre képviselő:
Ez a beszállítóknak járó pénz.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Már benne van a mi pénzünk is.
Béndek József polgármester:
Ebből 4,2 millió Ft a mi pénzünk. A többi kifizetetlen számla. Amennyiben így döntünk,
akkor a normatíva fedezetet nyújt a számlákra.
Theisz Imre képviselő:
Ne címkézzük meg a támogatást.
Varga Zoltán képviselő:
Az iskola szigetelésére a vállalkozó megkapta a pénzét?
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Béndek József polgármester:
Az más dolog, majd később beszélek róla.
Simon Zoltán képviselő:
Az a kérdés, hogy a 4,2 millió mínuszt hajlandóak vagyunk tovább növelni vagy nem.
Béndek József polgármester:
A hozzánk befolyt normatívát a mi iskolánkra fordítjuk. Ne fordulhasson elő az, hogy a
dolgozók nem kapják meg a bérüket. Fontossági sorrendet kell felállítani. Az első helyen
áll a dolgozók bére, 2. illetve 3. helyen áll a működés alapfeltétele. Ilyen az ételszállító,
mert a gyerekeknek enni kell, a villany is nagyon fontos, és a tankönyvek is kellenek. A
többi, például a gáz most nem annyira fontos, mert semmi nem működik gázzal, azt
kikapcsolhatják.
Hollósi Lászlóné képviselő:
969 ezer Ft állami normatíva volt a tankönyvekre, ami nincs kifizetve.
Simon Zoltán képviselő:
A csőszi étteremnek fizettek?
Hollósi Lászlóné képviselő:
A csőszi ételszállítónak kb. 3 millióval tartozik Aba, melyből most kapott 400 ezer Ft-ot.
Béndek József polgármester:
Aba azért utalt pénteken 400 ezer Ft-ot az ételszállítónak, mert a Gábor engem hívott,
hogy legalább az alapanyag árát kapja meg. Mi most 2 milliót fizettünk a bérekre és
tavaly 2.100 ezer Ft-ot és még 100 ezer Ft kifizetés volt év elején a külső, óraadó
művészettanároknak.
Simon Zoltán képviselő:
A normatíva mikor jön meg?
Béndek József polgármester:
A hónap utolsó vagy első hetében. A fizetést 3-ig kell kifizetni a dolgozóknak.
Simon Zoltán képviselő:
Javaslom, hogy minden hónapban, amikor nem fizetünk Abának, írjunk feléjük egy
hivatalos levelet, azzal a tartalommal, hogy nincs módunkban utalni a pénzügyi
mérlegünk miatt.
Béndek József polgármester:
A döntést elküldenénk az abai képviselő-testület minden tagjának, ne csak a
polgármester kapja meg. Ez kényszerhelyzet. Most egy hétig semmit nem fogunk fizetni,
mert folyószámlát költenénk. Meg kell várni a normatívákat és a normatívát akarjuk a
fenntartásokra fordítani.
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Simon Zoltán képviselő:
Az előző gondolat az volt, hogy havonta írjunk levelet. Minél korábban, még hónap elején
adjuk meg az információt Abának.
Béndek József polgármester:
Ha fél napot csúszunk az abai óvodai bérekkel, akkor semmi gond nincs. Megvárjuk,
hogy Aba fizessen. Ha nem teszi meg határidőig, akkor mi automatikusan kifizetjük a
béreket az abai óvodára kapott normatívából. Ha a hátralévő két hétben az iskolai
dolgozók megkapják a fizetést Abáról, és az visszakerül a számlánkra, akkor 0-án
leszünk. Ha nem, akkor ez nagyon durva lenne. Olyan kritikus a helyzet, amire ezt kell
lépnünk, ebben nyugodtak lehetünk.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nem tudunk más tenni.
Simon Zoltán képviselő:
A dolgozók nyilatkoztak, hogy visszafizetik a pénzt?
Béndek József polgármester:
Igen nyilatkoztak, amennyiben megkapják Abáról a bérüket, akkor befizetik a pénztárba.
Simon Zoltán képviselő:
A felettes szervek nem tudnak segíteni, de ettől függetlenül havonta küldjünk el egy
levelet.
Béndek József polgármester:
Kormányhivatalnak is megküldjük a levelet, még akkor is ha jogszabályt sértünk.
Valószínű január 1-től a dolgok meg fognak változni. Aki tehát egyetért azzal, hogy a
kialakult helyzetre tekintettel az abai óvodára kapott normatívát nem utaljuk át Abára,
hanem a soponyai iskola kiadásaira fordítsuk, kérem kézfeltartással jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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igen

szavazattal,
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52/2011. (V. 17.) számú képviselőtestületi határozat
Hétszínvirág Tagóvoda kiadásainak
finanszírozása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Hétszínvirág Tagóvoda kiadásának
finanszírozása ügyét megtárgyalta és az alábbi
döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2011. május 17.
napjától kezdődően az abai Hétszínvirág
Tagóvoda (8127 Aba, Dózsa Gy. u. 105.)
kiadásainak finanszírozását felfüggeszti és
nem teljesíti – függetlenül attól, hogy tudatában
van annak, hogy jelen döntése jogszabálysértő.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az abai Hétszínvirág Tagóvodára
megérkező állami normatíva összegét a Gróf
Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola
kiadásaira fordítja a következő rangsor
figyelembe vételével:
1.)dolgozói bérek
2.)működés
alapfeltételei
biztosítása
(gyermekétkeztetés, közüzemi szolgáltatások
stb.)
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jelen döntését mindaddig fenntartja,
míg Aba Nagyközség Önkormányzata a
tagiskola
vonatkozásában
valamennyi
kintlévőségét, tartozását (személyi, dologi,
működési
stb.)
nem
egyenlíti
ki
maradéktalanul.
A Képviselő-testület felkéri Béndek József
polgármestert, hogy a döntésről értesítse:
- Fejér Megyei Kormányhivatal – Dr. Dorkota
Lajos kormánymegbízott
- Fejér Megyei Önkormányzat – Vargha Tamás
közgyűlési elnök
- Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
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- Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének valamennyi tagja, személyre
szóló levélben
- Hétszínvirág Tagóvoda vezetője
- Gróf Zichy János Általános és Művészeti
Tagiskola vezetője
A Képviselő-testület felkéri Béndek József
polgármestert,
hogy
Aba
Nagyközség
Önkormányzatát minden hónapban értesítse
arról, hogy a tagóvoda finanszírozásának az
önkormányzat anyagi helyzete miatt pénzügyi
akadályai vannak. Az értesítést mindaddig
teljesítse, amíg Aba Nagyközség Önkormányzata
teljes körűen és hiánytalanul nem rendezi a
tagiskola valamennyi kintlévőségét.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
azonnal

Béndek József polgármester:
Ezt a levelet elküldjük az abai polgármesternek, az abai képviselőknek, a Dorkota Úrnak
és Vargha Tamásnak is. A határozat mai naptól él. Ha normalizálódik a helyzet, amire
gyakorlatilag nincs esély, akkor ez a dolog aktualitását veszti. Az intézményi társulási
szerződésünk augusztus 31. napjával megszűnik. El kell dönteni, hogyan tovább?
Társulunk valakivel, vagy önállóak leszünk?
Simon Zoltán képviselő:
Ebben a felborult helyzetben, a társulással járó normatíva jogilag jár nekünk? Utólag
nem vonhatja el az állam?
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Augusztus 31-ig jár nekünk a plusz normatíva, mert addig él a szerződésünk.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Jogbiztonság miatt van a felmondási határidő.
Theisz Imre képviselő:
Lesznek itt még cifrább helyzetek is. Van olyan település, ahol megszűnt a társulás és a
két intézmény közül az egyiket átveszi az egyház. Erről a helyzetről sem mi tehetünk.
Borulnak fel itt társulások.
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Béndek József polgármester:
A szerződés alapján augusztus 31-ig minden normatíva jár nekünk. A kapcsolatok
rendezését a két fél a szerződés alapján polgári peres eljárás során érvényesítheti.
Kérdés az, hogy szeptember 1-től létrehozzunk-e új társulást, óvodait és iskolait? A
mostani normatívát csak akkor kapjuk meg, ha társulásunk, aminek azonban az a
feltétele, hogy az egyik tagintézménynél megszűnik a 7. és 8. osztály. Ezt tudni kell. A
logikáját ennek nem tudom. Ezt egyik település sem szeretné. Vagy nem társulunk és
önállóak leszünk. Ekkor elveszítjük az emelt normatívát szeptember-december
időszakra, és ez 2,5 millió Ft-ot jelent. Ez a legrosszabb változat. Januártól talán olyan
változások várhatók, amelyek ezeket a dolgokat a helyére tennék. Ha önállóak leszünk,
elesünk 2,5 millió Ft támogatástól. Ha így lesz, lehet olyan változat, hogy ÁMK-t hozunk
létre. Átrendeződik az intézmények szervezete, létszáma, egy intézményvezető lesz.
Létszám és költségkímélő gazdálkodással ki lehet ebből jönni.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ezt a lépést már 2002-ben szerettem volna megtenni. Az idő igazolja a törekvéseket.
Jobb lenne mindenkinek. Maximálisan most is mellette vagyok.
Theisz Imre képviselő:
Négy hónapról beszélünk. Augusztusban már kellene látni, hogy januártól mi várható a
finanszírozásban.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Augusztus körül szerintem látni fogjuk a jövő évi támogatási rendszert.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Augusztus végére előreláthatólag elfogadják az új közoktatási törvényt.
Hollósi Lászlóné képviselő:
Annyival szeretném kiegészíteni, hogy ÁMK létrehozása esetén, az összes
dokumentumot, programokat át kell majd dolgozni, és ez hatalmas munkát jelent.
Nagy Zsolt képviselő:
Összevonás nem megy a társulással együtt?
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nem, mert a társulásnál 2 osztályt át kell vinni másik településre, és ezt senki nem
akarja, ezért ennek nincs értelme. Esetleg még vissza lehet menni Abához, de ezt nem
szabad.
Nagy Zsolt képviselő:
Ha nálunk van az intézményvezetés, akkor nálunk igazából semmi gond nem lehet.
Béndek József polgármester:
A Fejér Megyei Kormányhivatal álláspontja is az hogy rosszabb választás lenne
visszamenni Abához.
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nem szabad visszamenni, nem csak azért mert óriási presztízs veszteség, hanem azért
sem, mert még csak most kezdődik a dolog.
Theisz Imre képviselő:
Zsolti arra gondoltál, hogy nálunk lenne mind a két intézmény, az iskola és óvoda is és
akkor nincs inkasszó.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Akkor ő válik tagintézménnyé, és neki kell lemondani a 7. és 8. osztályról, mert új
társulásnak tekinti a jogszabály.
Theisz Imre képviselő:
Rugalmatlan a jogszabály. Akkor bezárult a kör is.
Béndek József polgármester:
Május 31-ig döntést kell hozni.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Az önállósággal kapcsolatban is május 31-ig el kell készíteni az alapdokumentumokat.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Az Anikó felvetése kapcsán mondom, hogy valóban sok időt venne igénybe az iratok
átdolgozása, ezért szerintem ezt a négy hónapot már hagyjuk. Majd január 1-től jönne
létre az ÁMK.
Theisz Imre képviselő:
Ami veszteség ér bennünket a normatíva elmaradása miatt, azt próbáljuk meg akár
önhiki-sen megkérni, mert nem miattunk kerültünk ilyen helyzetbe.
Béndek József polgármester:
Ezzel a döntéssel időt nyerünk és elindulhatunk. Ezek a levelezések mennek, és közben
keressük a lehetséges megoldást.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Május 31-ig meg kell szüntetni a társulást, és meg kell alakítani az új intézményeket.
Béndek József polgármester:
Kell ehhez ügyvéd?
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Dr. Szekerczés Anna készítette a szerződést. Társulási és közoktatási ügyekben nagyon
lehet rá számítani, szakterülete.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Legyen ott a felszámolásnál is.
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Simon Zoltán képviselő:
Abán hogy élik meg ezt a helyzetet? 2010. decemberében az abai polgármester úr
Soponyán azt mondta, hogy minden rendben van.
Béndek József polgármester:
Ma is azt mondja, de nem így van. Javaslom döntsünk arról, hogy nem társulunk
senkihez, maradunk önállóak december 31-ig.
Nagy Zsolt képviselő:
Ebben muszáj most dönteni?
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Igen, most dönteni kell ebben.
Simon Zoltán képviselő:
Az iskola költségvetése számolta a plusz kiadásokat?
Nagy Zsolt képviselő:
Nem számolta.
Simon Zoltán képviselő:
Akkor most kell az iskolának egy frissített költségvetés is.
Béndek József polgármester:
Félévkor mindenképpen meg kell vizsgálni a költségvetést.
Simon Zoltán képviselő:
Minden egyes hónap veszteség lehet. Hozzunk egy határozatot.
Hollósi Lászlóné képviselő:
Elvileg a mi költségvetésünk csak papíron van, mert mi pénzt sem mertünk költeni.
Kétszer kaptunk 50 ezer Ft ellátmányt.
Simon Zoltán képviselő:
De papíron van és azt feltételeztük, hogy év végéig lesz társulás.
Béndek József polgármester:
Ezzel párhuzamosan a költségvetést vizsgáljuk felül.
Theisz Imre képviselő:
A bevételi oldalon a normatívától esünk el. A 2,5 millióval nem biztos, hogy most kell
foglalkozni.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Javasolhatjuk az Anikónak, hogy egy koncepciót dolgozzon ki, ismerve a számokat.
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Simon Zoltán képviselő:
Azt gondolom, ha van egy koncepció és az megváltozik, akkor át kell tervezni az évet. Ezt
meg kell tenni most az iskolánál. Így kell csinálni, ezt határozottan mondom.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Tervezni lehet előre, de a költségvetéshez szeptemberben lehet hozzányúlni, hiszen
augusztus 31-ig érvényes a társulási szerződés, addig nincs iskolánk.
Béndek József polgármester:
A költségvetéshez most nem tudunk nyúlni, csak koncepciót készíteni. Így gondoltad?
Simon Zoltán képviselő:
Úgy gondoltam, hogy számszakilag utánanézni, mi lesz szeptember és december között.
Béndek József polgármester:
Aki tehát egyetért azzal, hogy a közoktatási intézményi társulás megszűntését követően,
az iskola és az óvoda 2011. szeptember 1-től december 31-ig önálló költségvetési
szervként működjön, kérem, kézfeltartással jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

53/2011. (V. 17.) számú képviselőtestületi határozat
Soponyai közoktatási intézmények
fenntartása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a soponyai közoktatási intézmények
fenntartásának ügyét megtárgyalta és az alábbi
döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2011. szeptember 1.
napjától
a
soponyai
közoktatási
intézményeket
- Gróf Zichy János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Oktatási intézmény
(8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5.)
- Mesevár Óvoda (8123 Soponya, Petőfi S. u.
131.)
önállóan tartja fenn.
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Felkéri a Polgármestert, hogy az intézmények
alapításával, alapító okirat módosításával
kapcsolatban, a közoktatási törvényben előírt
feladatok végrehajtásáról és az átszervezéshez
szükséges
dokumentumok
előkészítéséről
gondoskodjon, és azt terjessze a képviselőtestület elé.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
azonnal

Varga Zoltán képviselő:
Én tartózkodtam.
Nagy Zsolt képviselő:
A Zolinak mondom, hogy Tác, Csősz és Kisláng nem társul velünk, mert nem akar
osztályt ide hozni.
Hollósi Lászlóné képviselő:
Engem az aggaszt, hogy Aba hogy fog elszámolni a pénzzel.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Így könnyebben tudunk lépni, mert a társulás megszűnése után azonnal jogi útra tudjuk
vinni a dolgot.
Béndek József polgármester:
A soponyai iskola szigetelésére Aba kapta a pénzt, az abai óvoda tetőfelújítására pedig
mi kaptuk meg a pénzt. Az iskola projekt lezajlott, meg van a műszaki átadás és a
vállalkozót részben már kifizettük és teljesen ki fogjuk fizetni, mert Aba nem volt
hajlandó aláírni a megállapodást a fizetést illetően.
Theisz Imre képviselő:
A lényeg, hogy arra lett költve a pénz, amire kaptuk.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Valamire válaszlépéseket tettünk. Most nem tudnánk kifizetni a 10 millió Ft-ot, mert
nincs.
Béndek József polgármester:
Vargha Tamás bekérte az anyagot és megpróbáljuk átcímkézni a támogatást és helyére
kerülne.
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Varga Zoltán képviselő:
Ha nem fordítják meg, nem áll fenn a veszélye, ha kiszállunk, elbukjuk a támogatást?
Béndek József polgármester:
Jogilag így lenne, de vis maior helyzet áll fenn. Kénytelenek vagyunk ezt tenni. Az már
biztosnak látszik, hogy az abai óvodatető felújítás nem valósul meg.
Simon Zoltán képviselő:
Aba kifizette a dolgozóit?
Hollósi Lászlóné képviselő:
Nem fizette ki a dolgozók bérét.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester, Hollósi Lászlóné és Theisz Imre képviselők elhagyták az
üléstermet, így a képviselők létszáma 4 főre csökkent, mely a határozat képességet nem
befolyásolta.
Varga Zoltán képviselő:
A bevételek-kiadások táblázatban Vodafone telefonra 20.232.-Ft kiadás szerepel. Kinek a
telefonja?
Béndek József polgármester:
Hat db telefonból álló flotta csomagról van szó. A védőnőé, jegyzőnőé, Zsuzsáé, kettő
telefon a településőröké volt.
Simon Zoltán képviselő:
A Némethnének is van hivatali telefonja?
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Hivatali használatra van egy telefon, ami a pénzügyes kollegáknál van elhelyezve.
Varga Zoltán képviselő:
Kéményseprő díj a művelődési háznál. Nem lenne egyszerűbb, ha lebontanánk a
kéményeket? Nem is használjuk a kéményeket.
Béndek József polgármester:
Nem lehet lebontani, szükség van a kéményre a gázkazán miatt. A Zolinak felajánlottunk
egy lehetőséget a falugondnoki állás betöltésére. A Zoli igent mondott.
Varga Zoltán képviselő:
A feltételeket mind a két fél fektesse le.
Béndek József polgármester:
A Zolinak 150.000.-Ft/hó nettó fizetési igénye van.
Varga Zoltán képviselő:
Én ezt nyílt testületi ülésen szerettem volna.

17

Béndek József polgármester:
Ennyit nem tudunk fizetni.
Varga Zoltán képviselő:
Akkor nincs miről beszélni.
Béndek József polgármester:
Bruttó 120.000.-Ft/hó fizetést tudunk felajánlani napi 6 órás munkáért.
Simon Zoltán képviselő:
150 ezer Ft nettó, az kb. 260 ezer Ft bruttó fizetést jelent.
Varga Zoltán képviselő:
Köszönöm a lehetőséget, de nem fogadom el. Azt mondtam, ha elvállalom, akkor
csinálom, amit kell, lehet az kőműves munka is, nem lennék ölbe tett kézzel. Meg kell
nézni, hogy X.Y. mennyit keres, és mit tesz az asztalra. Ennyi, többet nem mondok.
Anyagilag nekem ez nem éri meg.
Béndek József polgármester:
Értem, amit mondasz, de nekünk meg kell nézni milyen forrásból tudnánk biztosítani a
fizetést. Éves szinten 4,5 millió Ft-ot jelentene, és ezt a költségvetésünk nem bírja el.
Varga Zoltán képviselő:
Én nem is akartam lényegében ezt az egészet. Azt sem várhatják el, hogy éhbérért
dolgozzam.
Béndek József polgármester:
Akkor én keresem tovább a lehetőséget.
Varga Zoltán képviselő:
Nyugodtan kell keresni. Köszönöm a lehetőséget, de nekem ez nem éri meg, deficit.
Ennyi pénzért nem fog találni embert, aki mindent beletesz.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Csak egy pici kiegészítés. Nyilván nem olyan sok pénz a nettó 150 ezer Ft, de a
hivatalban dolgozó köztisztviselők ennél jóval kevesebbet keresnek 20 év gyakorlattal,
akár felelősségteljes pénzügyi munkakörben. Az én keresetem alig nettó 15 ezer Ft-tal
több, mint az a pénz, amit Ön mond.
Varga Zoltán képviselő:
Meg kell nézni, hogy a központban X.Y. mennyit keres, és mit dolgozik.
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A képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésére további napirend nem volt, kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, így Béndek József polgármester a képviselők aktív
munkáját, részvételét megköszönte, és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 18:10
órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármester

Molnárné Tarman Renáta
jegyző

Hollósi Lászlóné
Theisz Imre
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítők
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