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Iktatószám:  1011-4/2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 

május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis 
tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott nyílt 
képviselő-testületi ülésén 

 
Jelen vannak: 

Béndek József  polgármester 
Dr. Ulcz Gyula  alpolgármester 
Hollósi Lászlóné  képviselő 
Simon Zoltán   képviselő 
Theisz Imre   képviselő 
Varga Zoltán   képviselő 

 
Meghívottak:    

Molnárné Tarman Renáta  jegyző 
Némethné Forró Zsuzsanna  jegyzőkönyvvezető 

 
Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Nagy 
Zsolt képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, hiányzása igazolt. 
Elsőként a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szükséges dönteni. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javasolom Dr. Ulcz Gyula alpolgármestert. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ulcz Gyula alpolgármester 
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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54/2011. (V. 31.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

– 2011. május 31-i képviselő-testületi 
ülés 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. május 31-i 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az 
alábbi döntést hozza:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. május 31-i képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére  

Dr. Ulcz Gyula alpolgármestert 
választja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  

 
 
Béndek József polgármester: 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Varga Zoltán képviselőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Zoltán képviselő 
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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55/2011. (V. 31.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

– 2011. május 31-i képviselő-testületi 
ülés 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. május 31-i 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az 
alábbi döntést hozza:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. május 31-i képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére  

Varga Zoltán képviselőt 
választja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  

 
Béndek József polgármester: 
Három napirendi pontunk van. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A vérvételről és a buszmegállók elnevezéséről nem kaptam anyagot.  
 
Béndek József polgármester: 
Az egyebekben beszélünk erről. Ismertetem a napirendi pontokat. 
 
NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE: 
1.)  Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
2.)  Önkormányzati törvény koncepciójával, munkaanyagával kapcsolatos 

tájékoztatás – előzetes vélemény nyilvánítás 
3.)  Egyebek 
 
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. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a rendkívüli nyílt ülés 
napirendjét: 

 

56/2011. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. május 31. 
napján 17:00 órakor tartott nyílt 

képviselő-testületi ülésének 
napirendjéről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. május 31-i nyílt testületi ülés 
napirendjét az alábbiakban határozza meg: 
 
1.)  Közoktatási intézmények 

átszervezésével kapcsolatos döntések 
meghozatala 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   Dr. Szekerczés Anna ügyvéd 
 
2.)  Önkormányzati törvény koncepciójával, 

munkaanyagával kapcsolatos 
tájékoztatás – előzetes vélemény 
nyilvánítás 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
3.)  Egyebek 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  

 
 



 5

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.)  Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
    Dr. Szekerczés Anna ügyvéd 
 

Az 1011-2/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A közoktatási intézményi társulási szerződés felmondása nem is olyan egyszerű. A 
Jegyző Asszony összefoglalja a teendőket. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Képviselő-testületi döntése alapján szeptember1-től önállóan látjuk el az intézmények 
fenntartását a társulásból adódó finanszírozási problémák miatt. A társulás nem töltötte 
be azt a célt, amiért 2006-ban létrehozták az önkormányzatok. A közoktatási szakértő 
véleménye szerint az átszervezés nem lesz hátrányos hatású. Az iskola vonatkozásában 
a szükséges beleegyező nyilatkozatok, (nevelőtestület, iskolaszék, szülői 
munkaközösség, diákönkormányzat) rendelkezésre állnak. Az óvoda részéről az 
alkalmazotti közösség, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség szintén egyetértett 
az átszervezés gondolatával. A Fejér Megyei Önkormányzat véleménye is szükséges, de 
az még folyamatban van, a mai közgyűlésen hoznak döntést ezzel kapcsolatban. Május 
31-ig lehet döntést hozni az átszervezéssel kapcsolatban. Először meg kell szüntetni a 
társulásokat., az iskola illetve az óvodai intézmények vonatkozásában. A pénzügyi 
kérdéseket külön megállapodásban célszerű rögzíteni. Módosítani kell az alapító 
okiratot az óvoda vonatkozásában, illetve újat kell készíteni az iskolával kapcsolatban.  
Dönteni kell az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban. Pintérné Dr. Szekerczés 
Anna segítségével készültek el a döntési javaslatok. Öt javaslatot készítettünk, ezeken 
kell egyesével végig venni.  
A döntések után, ha létrejön az önállóság augusztus 1-től, akkor  módosítani kell az 
önkormányzat költségvetését augusztus 1. hatállyal, hiszen az iskola nálunk nem 
szerepel szakfeladatként, majd az intézményi dokumentumok módosítását kell 
elkészíteni. 
Az első az „A” jelű  dokumentum az  Aba –Soponya Közoktatási Intézményi Társulás, 
valamint a Soponya-Aba Óvodai Intézményi Társulás megszűntetésére vonatkozik. 
 
Béndek József polgármester: 
A megszűntetési határidő július 31., így augusztus 1-től lennének önállóak az 
intézményeink. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Először arról volt szó, hogy augusztus 31-el mondjuk fel a szerződést. Ezzel szemben itt 
július 31. szerepel Aba Nagyközség Önkormányzata kezdeményezésére. Úgy néz ki, 
hogy mi hoztunk egy döntést, amit Aba felülír és mi bele is egyezünk. 



 6

 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nem megyünk ebbe bele. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Mi áprilisban, augusztus 31-ről döntöttünk. Itt az szerepel, hogy Aba Nagyközség 
képviselő-testülete kezdeményezésére megállapodnak abban, hogy a társulást 2011. 
július 31. napjával szüntetik meg.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Amikor Dr. Szekerczés Anna ügyvédnőnek elküldtük az adatokat, augusztus 31. napját 
jelöltük meg a szerződés megszűntetésének az egyszerűbb elszámolás miatt, a 8 havi és 
a 4 havi finanszírozási bontás miatt. Aba is ezt a levelet kapta meg, majd küldtek egy 
levelet, hogy ők július 31. napjával szeretnék a szerződést megszűntetni, mert egy 
Általános Művelődési Központ alá tagozódnak be, a tanév szeptember 1-el kezdődik, és 
kevés lenne az idő az átállásra. Ezért kértem én az ügyvédnőt, hogy az augusztus havi 
finanszírozásra készítsen egy megállapodás tervezetet. Az augusztus havi központi 
normatívát úgy kapjuk mint eddig: mi az abai óvodáét, Aba a mi iskolánkét. Ennek a 
kettőnek helyet kellene cserélni, vagyis mihelyt Aba átadja nekünk az augusztus havi 
finanszírozást, mi is átadjuk nekik a részüket. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi felmondtuk a szerződést, ők mégis úgy írják, hogy közös megegyezéssel szüntetjük 
meg a társulást. Közös megegyezés mindkét fél megelégedésére történhet, de mi csak 
akkor fogadnánk ezt el, ha legalább nullásan, tartozás nélkül történne.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Hat hónappal a tanév vége előtt lehet felmondani a szerződést, azért hoztuk meg 
február végén a határozatot, gyakorlatilag az utolsó percig vártunk. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Kossa Lajos hogyan tudja ezt felülírni májusban? Ha mi ebbe belemegyünk, egy havi 
normatívától elesünk. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az „A” javaslat I. részében szerepel a felmondás és a közlés. Mi kezdeményeztük a 
társulás megszűntetését augusztus 31. napjával, és Aba mondta a felmondásra a július 
31. dátumot. Mi nem adjuk át addig a pénzt, amíg ők nem utalnak. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
De ők eleve is tartoznak. Köthetünk megállapodást, hogy átvizsgáljuk az egyenleget és 
majd rendezzük, de olyat is hogy határidőt adunk a tartozás megfizetésére és csak utána 
írjuk alá a szerződést. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Ma kaptuk meg a fizetési jegyzéket és kizárólag alapbér szerepel rajta. Aba nem 
számolta el a túlórát két hónapra a Kossa Lajos utasítására.  
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Simon Zoltán képviselő: 
Nem lehet aláírni a közös megegyezésre vonatkozó megállapodást, ameddig tartozás áll 
fenn Aba részéről. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Arról mindenképpen rendlelkezni kell, hogy címkézzük át a kiadásokat. Egy aláírás 
kellett volna, és senki nem tette meg. Most mikor  Aba érdeke diktálja, mi azonnal írjuk 
alá amit ide tesz elénk?  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Így nem szabad aláírni. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Attól a tartozás megmarad. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Mi van, ha ők megkapják a normatívát és inkasszálni fogják? 
 
Béndek József polgármester: 
Az abai óvoda költségvetése magasabb, mint a mi iskolánké.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Itt van három pályázat, amiről rendelkezik a megszűntetés, de a felhalmozott 
tartozásokról nincs rendelkezés.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Le van írva, hogy a tartozásokat felmérik és 2011. június 31. napjáig megállapodnak 
azok rendezése ügyében. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Közüzemi tartozás benne van. A bér hol van? Nem jól van megfogalmazva. Át kell 
dolgozni. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Kitételt kell tenni. Csak akkor járulunk hozzá a július 31. naphoz, amennyiben Aba 
rendezi a tarozását, amennyiben nem akkor ragaszkodunk az augusztus 31. naphoz. 
 
Béndek József polgármester: 
Mi a következménye, ha mi ezt így nem hagyjuk jóvá? 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Rendezzék a tartozást, és utána beszélünk a dátumról. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ha május 31-ig nincs a testületi döntés az átszervezésről, akkor egy tanévet csúszunk. 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mindenképpen felmondjuk a szerződést azzal a kitétellel, hogy ha 15 napon belül 
rendezik a tartozást, akkor július 31., ha nem, akkor augusztus 31. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Gyakorlatilag ugyanazt javaslod, amit az előbb mondtam, megadjuk a lehetőséget a 
tartozás rendezésére. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mi nem akadályozzuk őket abban, hogy máshova társuljanak, de a mi akartunk is 
érvényesüljön. Mindenképpen legyen benne a határozatban, hogy azzal a kikötéssel 
írjuk alá a dokumentumot, hogy az általunk már korábban kezdeményezett felmondási 
feltételek annyiban változhatnak, amit az előbb elmondtam.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Jogilag lehet ezt? Ha meg kell lenni a döntésnek, akkor feltételessé tehetjük-e? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Lehet-e feltétel módra határozatot hozni?  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mi a korábbi határozatunknak megfelelően a mai nappal felbontjuk a társulást és új 
keretek között fogjuk működtetni az intézményeinket, de tekintettel az Aba által küldött 
megkeresésre, akkor tudunk hozzájárulni, ha 15 napon belül rendezi a dolgait. Tartsuk 
magunkat a korábbi döntésünkhöz. A lehetőséget hagyjuk nyitva a végén. Biztos vagyok 
benne, hogy a Kossa Lajos nem fogja 15 napon belül rendezni a tartozását.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A III. pontba bele lehet ezt írni, ki lehet egészíteni, hogy valamennyi tatozását rendezze. 
Intézményvezetők bevonásával felmérik a tartozásokat június 15-ig és június 30-ig kell 
azokat rendezni. Ma május 31. van és csak aláírt jegyzőkönyv birtokában tudok 
hivatalosan bármilyenlevelet megírni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ma van az utolsó nap. Amikor mi augusztus 31. napját mondtuk, jól mondtuk?  
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Tanév végén lehet felmondani, és az augusztus 31. 
 
Béndek József polgármester: 
Az egyszerűbb elszámolás miatt volt ez a döntésünk. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azt hogyan csinálják, hogy nem kell megszűntetni az osztályokat? Mert ha így lehet, 
akkor nekünk is érdemes lenne utánanézni. 
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Béndek József polgármester: 
Valószínű, hogy papíron lemondanak a 7-8. osztályról, a valóságban meg marad minden 
a helyén. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Ő nem mondhat le az osztályokról olyan nagy iskolában. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Egy meglévő ÁMK-nak lesz a tagja. Aba tagnap meghozta a döntéseket július 31. 
dátummal. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Május 31-ig, vagyis május utolsó munkanapján egy oktatási intézménynek azt kell 
eldönteni, hogy milyen szervezeti formában működjön tovább. Mi kimondhatjuk azt, 
hogy önállóan működtetjük az intézményeinket? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Akkor is meg kell szüntetni a társulást. Csak közösen szüntethetjük meg a társulást. 
Egyoldalú megszüntető okirat nincs. A Kincstár és a Kormányhivatal ezt a tájékoztatást 
nyújtotta törvényességi szempontból.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Biztos, hogy közösen lehet csak felbontani a szerződést? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Arra hivatkoztam, hogy ha egyre csökken a tagok száma, akkor a társulás 
automatikusan megszűnik, de ez nem így van.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ha 6 hónappal előtte lehet felmondani a szerződés szerint, ha fel lehet mondani, akkor 
egyoldalúan is fel lehet mondani és nem értem mi közünk van az Aba alakításához. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Megint az van, hogy a törvény erre nem készült fel. Egyszerűbb azt mondani, hogy 
egyezzenek meg. Jogszabályt kellene módosítaniuk.  Létrejött a társulás, viszont a 
kiválásnak alapos oka van, és nem mi vagyunk az okai.  
 
Béndek József polgármester: 
Aba azzal indokolja, hogy meglévő ÁMK-ba lép be. Attól a papírokat már most is 
rendezheti. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Biztos van valami a háttérben. Ma mindenképpen ragaszkodnunk kell az augusztus 31. 
naphoz, egyetlen kivétel, ha 15 napon belül rendezi a tartozásokat Aba, csak akkor lehet 
július 31. a megszűnés dátuma. Ezt mi kezdeményeztük. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
„Aba kezdeményezésére” bekezdést át kell fogalmazni, hogy nem közös megegyezés, és 
nem Aba kezdeményezésére. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha a Kossa Lajos komolyan gondolná a közös megegyezést, akkor úgy készítette volna 
elő ezt a napot, hogy 0-ra rendezte volna a tartozását. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Abai megkeresés volt feléd Renáta? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nem. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Akkor a Szekerczés Anna közvetített. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Elküldtük Abának a mi testületi határozatunkat, Aba írt nekünk egy levelet, amiben 
július 31. napját javasolja a társulási megszűnésének. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ez testületi döntés vagy polgármesteri levél? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Polgármesteri levél. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A megszűnés keretei ugyanazok, mint a kistérségi megszűnés keretei? Itt is lehet az, 
hogy ha a bíróság úgy dönt, akkor megszűnik? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Igen, szerintem, amit a jegyző asszony mondott, hogy ha egyre csökken a tagok száma, 
megszűnik a társulás. Kényszerpálya van, és ne mondja senki, hogy csak közösen lehet 
megegyezni. A továbbiakra viszont nem tér ki a jogszabály. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha a társulási többség úgy dönt, hogy megszűnik, akkor megszűnik a társulás. 
Minősített többség meg van.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Ketten voltunk és senki nem kényszeríthet bennünket. Arra nem szóltak semmit, hogy 
mi augusztus 31-ről döntöttünk. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Egyszerűsített anyagot kellene készíteni, vagy ezt átdolgozni. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ebbe a határozatba kellene beletenni a módosítást, amit most a testület hozott. 
Beküldjük a Kormányhivatalhoz a jegyzőkönyvet, és ha lesz törvényességi észrevétel, 
akkor kijavítjuk. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
15 nap múlva kerül be a jegyzőkönyv a Kormányhivatalhoz, mire átnézik 30 nap. 
Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a mi határozatunk ma meglegyen. Mi döntsünk arról, hogy 
szeptember 1-től hogyan működnek az intézményeink. Ehhez senkinek semmi köze 
nincs, ez csak és kizárólag a mi dolgunk. Legyen két külön határozat. Önálló döntés 
legyen az első határozat. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Mit vár pontosan a testület az intézményektől? Mit írjunk bele a határozatba? Legyen 
benne, hogy augusztus 31. napjával mondja fel a képviselő-testület a társulást. Akkor 
járul hozzá a testület a július 31. napi megszűnéshez, ha június 15-ig meg van a 
megállapodás a tartozásokról és az elmaradt kifizetések teljesítése június 30-ig 
megtörténik. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nincs olyan, hogy 3 éven belül nem lehet felmondani a társulást? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Kimondjuk az augusztus 31. napot, és onnantól önállóan fognak működni az 
intézményeink. Legyen benne a Kossa Lajosnak küldött határozatban az is, hogy mikor 
lehet július 31. a megszűnés napja.  
 
Béndek József polgármester: 
Óvodát illetően hogyan van? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ez mindegyik intézményre vonatkozik. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az lenne a kérésem, hogy minél előbb legyen kész a határozat, hogy minél előbb át 
tudjuk nézni. Mire a jegyzőkönyv bekerül a hivatalba, már él a határozatunk. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Határozat kézhezvételétől számított 15 nap legyen a levélben, amit Abának küldünk. Az 
„A” jelű dokumentummal gyakorlatilag laza esélyt adtunk volna arra, hogy valamikor is 
el tudunk számolni Abával. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi a becslés? Szerintetek fizet Aba? 
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Béndek József polgármester: 
Nem fog fizetni. Gyakorlatilag az Abai óvoda normatívájához hozzájutunk és az több 
mint az iskoláé. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Közös megegyezéssel írjuk alá? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Nem. A Lajos indított egy ellenpert. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha kifizetik a tartozást, akkor lehet július 31.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ha a Kossa Lajos megkapja ezt a levelet, érdeke is lenne jogszerűen rendezni a dolgait. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A mi dolgozóink nem kaptak fizetést, de Abán is bekövetkezik, hogy nem kapnak 
fizetést az óvodai dolgozók. Akkor már éles lesz a helyzet. A hivatalban érezhető a 
labilitás, de az óvodában pénteken vagy hétfőn szembesülnek a helyzettel. 
 
Béndek József polgármester: 
A tartozás egy részét ebből a normatívából augusztus 31-ig ki tudjuk fizetni, marad még 
föle. Adósságrendezési eljárást indítunk Aba ellen ezzel párhuzamosan. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ettől ugyan több nem marad, csak csökken a tartozás. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mennyi most a tartozás? 
 
Béndek József polgármester: 
Kb. 14 millió Ft.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
De ez nem tartalmazza az iskola felújítást. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Amikor mi kértük az átcímkézést, nem lehetett. Most minden további nélkül lehet. 
Körbe jártunk mindenkit. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi pénzügyi mérlegünket érinti a felújítás? 
 
Theisz Imre képviselő: 
A 10 milliót arra költöttük, amire kaptuk. 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A Kossa Lajos nem adta oda pénzt, ezért mi felhasználtuk Aba pénzét. 
 
Béndek József polgármester: 
Kértük a pályázati támogatás átcímkézését, nem volt rá lehetőség, de talán tudják 
módosítani és a pénzügyeink a helyére kerülnek.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azt javaslom, menjünk tovább. nem kell ezen sokat töprengeni. Meghoztunk egy 
határozatot.  
 
Béndek József polgármester: 
Renáta olvasd fel még egyszer összefoglalva a javaslatot. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének eredeti határozata alapján 
2011. augusztus 31. napi hatállyal felmondja az Aba-Soponya közoktatási intézményi 
társulási megállapodását., valamint a Mesevár Óvoda közös fenntartására vonatkozó 
társulási megállapodást. 2011. szeptember 1-től önállóan tartja fenn az iskolát és az 
óvodát. A képviselő-testület úgy dönt, hogy Aba Nagyközség Képviselő-testülete által 
javasolt július 31. megszűnési határidőt akkor fogadja el, amennyiben június 15. napjáig 
a két önkormányzat megállapodik a tartozásokkal kapcsolatban és Aba 15 napon belül, 
június 30-ig rendezi az adósságát.   
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Legyen még egy pont, ha nem történik megállapodás, az 1. és 2. pont 
figyelembevételével dönt a képviselő-testület. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Legyen benne a határozatban az is, hogy előbb Aba utalja át a tartozását, és mi utána 
fizetjük ki az abai óvoda tartozásait.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az 1. pontban legyen benne, hogy az eredeti határozatunknak megfelelően. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A februári határozatunka megerősítve, ennek van előzménye. 
 
Béndek József polgármester: 
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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57/2011. (V. 31.) számú képviselő-

testületi határozat  
 

Közoktatási intézmények 
átszervezésének ügyéről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a közoktatási intézmények 
átszervezésének ügyét megtárgyalta, és a 
következő döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 
 
1.) fenntartja és megerősíti a 2011. március 10. 

napján tartott képviselő-testületi ülésén 
hozott 20/2011. (III. 10.) számú képviselő-
testületi határozatát, miszerint a 
- az Aba Sámuel Általános Iskola közös 

fenntartására vonatkozó Aba – Soponya 
Közoktatási Intézményi Társulási 
Megállapodást valamint 

- a Mesevár Óvoda közös fenntartására 
vonatkozó Soponya – Aba Óvodai 
Közoktatási Intézményi Társulás 
Megállapodást 

2011. augusztus 31. napjával mondja fel, 
és szünteti meg. 
 

2.) fenntartja és megerősíti a 2011. május 17. 
napján tartott képviselő-testületi ülésén 
hozott 52/2011. (V. 17.) számú képviselő-
testületi határozatát, miszerint 
- a Gróf Zichy János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5.) 

- a Mesevár Óvoda (8123 Soponya, Petőfi 
S. u. 131.) 

elnevezésű közoktatási intézményeket 
önállóan tartja fenn 2011. szeptember 1. 
napjától. 
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3.) Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Aba 
Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesterének és Képviselő-testületének 
kezdeményezését – miszerint a jelen 
határozat 1. pontjában foglalt társulások, 
illetve megállapodások megszűnési időpontja 
2011. július 31. napjában kerüljön 
megállapításra – az alábbi feltételek 
bekövetkezése esetén fogadja el, és 
támogatja: 
- a két tagintézmény vonatkozásában 

(Gróf Zichy János Általános és Művészeti 
Tagiskola Soponya, és Hétszínvirág 
Tagóvoda Aba) valamennyi ki nem 
egyenlített tartozásával (dologi, és 
működési, személyi, bér és bér jellegű 
kiadások, valamint járulékok) 
kapcsolatban a Soponya Nagyközség 
Önkormányzata és Aba Nagyközség 
Önkormányzata 2011. június 15. napjáig 
részletes megállapodást köt az 
intézményvezetők, és a Polgármesteri 
Hivatalok jegyzőinek, illetve pénzügyi 
munkatársainak közreműködésével, 

- valamint a ki nem egyenlített 
tartozásokat Aba Nagyközség 
Önkormányzata és Soponya Nagyközség 
Önkormányzata egymás irányába, illetve 
a szállítók felé legkésőbb 2011. június 
30. napjáig egy összegben átutalással 
teljesíti, oly módon, hogy Aba Nagyközség 
Önkormányzat átutalásának, valamint a 
tartozások kiegyenlítésének hitelt érdemlő 
módon történő igazolását követően 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
azonnal teljesíti kötelezettségeit. 
 

4.) Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozattan úgy dönt, 
hogy amennyiben a 3. pontban foglaltak 
nem teljesülnek maradéktalanul, úgy jelen 
határozatban foglalt 1. és 2. pontokban 
foglalt döntését tartja fenn, és a szükséges 
intézkedéseket eszerint teszi meg.  
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  

 
Béndek József polgármester: 
Az abai óvoda vezetője ma döbbent rá, hogy ők nem kapnak fizetést, nem lesz közüzemi 
számlafizetés. Ellenséges volt, hogy én miért hajtok végre olyan határozatot, ami a 
gyerekek ellen szól.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Én ezt már négy hónappal ezelőtt lezártam volna. Ez a testület jóhiszeműsége, a 
probléma megoldás keresése miatt van.  
 
Béndek József polgármester: 
Az ételszállító is felhívott ma, ha nem kap egy millió Ft-ot akkor ő nem tud szállítani. 
Abán nem érzékelik, hogy mi van Soponyán. Minden mutogatás felénk, Káloz és 
Sárkeresztúr irányába van. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az „A” jelű határozati javaslat a következő. A határozati javaslat a közoktatási 
intézményi társulási megállapodás megszűntetéséről szól. Itt is benne lesz az augusztus 
31., de ha Aba 15 napon belül fizet, akkor lehet július 31. a megszűntés időpontja. 
Tartalmazza az iskola új nevét, újra Gróf Zichy János lesz, önálló helyi költségvetési 
szerv lesz az óvoda és az iskola is. A Mesevár Óvoda alapító okiratában a telephely 
módosítása történik. Intézmények átszervezése a megszűntetése során a dolgozók 
foglalkoztatása munkáltatói jogutóddal lesz. A tanulók jogviszonya jogfolytonos marad. 
Óvoda vezető magasabb vezetői megbízása június 30-án lejár, ezért egy hónapra, 
júliusra, megbízást kell adni a Vargánénak.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Nincs itt félreértés? A Mesevár Óvoda vezetője nem a Vargáné. 
 
Béndek József polgármester 
A vezető intézmény a Mesevár Óvoda, viszont az intézményvezető a Vargáné. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ez hogyan történhetett? Akkor elnézést kérek. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ezért nem értettem ezt én sem először. Ez ismét egy abai trükk, amiről mi nem tudunk 
semmit! Ügyes! 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ingatlanokra vonatkozóan nincs elszámolási kötelezettség, a közös pályázatok 
fenntartása. 
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Hollósi Lászlóné képviselő: 
A TÁMOP szabadidős pályázat az iskolára is vonatkozik, ezzel ki kell egészíteni.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A fenntarthatósági időszakban együttműködnek az önkormányzatok, hogy ne vonják 
vissza senkitől a támogatást. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az óvodában mindenki közalkalmazott. A létszám ugyanannyi, mint volt a társulás 
előtt? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nem változott a létszám. A III. pont módosul azzal, hogy nem csak a közüzemi számlák, 
hanem a bér és a járulékok is, és június 15-ig felmérjük, megállapodunk, és június 30-ig 
rendezzük a tartozásokat egymással. IV. pont vonatkozik arra, hogy ha Aba június 30-ig 
egy összegben kifizeti tartozásait, akkor július 31. napjával szűnik meg a társulás és az 
augusztus havi normatíva átadás-átvételéről szól. Ebben is benne van kitételként, hogy 
Soponya csak akkor adja át Abának a Hétszínvirág Óvoda  normatíva összegét, ha előbb 
Aba átadja a pénzt. 
 
Béndek József polgármester: 
Aba-Soponya Közoktatási társulás és a Mesevár Óvoda közoktatási társulás 
megszűntetéséhez kapcsolódó döntésről kell szavazni. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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58/2011. (V. 31.) számú képviselő-

testületi határozat  
 

Az Aba Sámuel Általános Iskola közös 
fenntartására vonatkozó Aba – Soponya 

Közoktatási Intézményi Társulási 
Megállapodása, valamint a Mesevár 

Óvoda közös fenntartására vonatkozó 
Soponya – Aba Óvodai Közoktatási 
Intézményi Társulás Megállapodás 

megszüntetéséhez kapcsolódó döntések 
meghozatala 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta „Az Aba Sámuel Általános 
Iskola közös fenntartására vonatkozó Aba – 
Soponya Közoktatási Intézményi Társulási 
Megállapodása, valamint a Mesevár Óvoda közös 
fenntartására vonatkozó Soponya – Aba Óvodai 
Közoktatási Intézményi Társulás Megállapodás 
megszüntetéséhez kapcsolódó döntések 
meghozatalára” vonatkozó előterjesztést, 
melynek alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

I. 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az Aba – Soponya Közoktatási 
Intézményi Társulás Társulási Megállapodását, 
valamint a Soponya – Aba Óvodai Intézményi 
Társulás Társulási Megállapodását 20/2011. 
(III.10.) számú határozatával 2011. augusztus 31. 
napjára felmondta, mely joghatályos felmondást 
határidőben Aba Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestületével közölte.  
 
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete azt kezdeményezte, hogy a társult 
Önkormányzatok Képviselő-testületei a közöttük 
fennálló Társulási Megállapodások megszűnési 
időpontját közös megegyezéssel 2011. július 31.-
napjában állapítsák meg.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az 56/2011. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat 3. pontjában foglalt feltétel 
teljesülése esetén, azaz amennyiben 

- a két tagintézmény vonatkozásában 
(Gróf Zichy János Általános és Művészeti 
Tagiskola Soponya, és Hétszínvirág 
Tagóvoda Aba) valamennyi ki nem 
egyenlített tartozásával (dologi, és 
működési, személyi, bér és bér jellegű 
kiadások, valamint járulékok) 
kapcsolatban a Soponya Nagyközség 
Önkormányzata és Aba Nagyközség 
Önkormányzata 2011. június 15. napjáig 
részletes megállapodást köt az 
intézményvezetők, és a Polgármesteri 
Hivatalok jegyzőinek, illetve pénzügyi 
munkatársainak közreműködésével, 

- valamint a ki nem egyenlített 
tartozásokat Aba Nagyközség 
Önkormányzata és Soponya Nagyközség 
Önkormányzata egymás irányába, illetve 
a szállítók felé legkésőbb 2011. június 
30. napjáig egy összegben átutalással 
teljesíti, oly módon, hogy Aba Nagyközség 
Önkormányzat átutalásának, valamint a 
tartozások kiegyenlítésének hitelt érdemlő 
módon történő igazolását követően 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
azonnal teljesíti kötelezettségeit. 

fogadja el Aba Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének kezdeményezését a 
2011. július 31-i dátumot a megszűnési 
időpont vonatkozásában.  
 
1. Aba Nagyközség Önkormányzata az Aba 
Sámuel Általános Iskola megszüntető okiratát 
– Soponya Nagyközség Önkormányzat 56/2011. 
(V. 31.) számú képviselő-testületi 
határozatának 3. pontja teljesülése esetén – 
2011. július 31. napi hatállyal, minden más 
esetben 2011. augusztus 31. napi hatállyal 
adja ki oly módon, hogy az abból az 
„államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. – 
Áht. – 95. § (5) bekezdése alapján a 8123 
Soponya, Dózsa György út 5. sz. alatti telephelyen 
működő Gróf Zichy János Általános és 
Művészeti Tagiskola kiválik.  
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2. Soponya Nagyközség Önkormányzata a 
Mesevár Óvoda Alapító Okiratát – Soponya 
Nagyközség Önkormányzat 56/2011. (V. 31.) 
számú képviselő-testületi határozatának 3. 
pontja teljesülése esetén – 2011. július 31. 
napi hatállyal, minden más esetben 2011. 
augusztus 31. napi hatállyal módosítja oly 
módon, hogy a 8127 Aba, Dózsa György út 105. 
sz. alatti telephelyen működő Hétszínvirág 
Tagóvoda, mint az Intézmény tagóvodája 
megszűnik,  
továbbá az 56/2011. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat 3. pontjának teljesülése 
esetén 2011. augusztus 1-jei hatállyal, minden 
más esetben 2011. szeptember 1. napi 
hatállyal önálló helyi költségvetési szervként 
hozza létre a Gróf Zichy János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. 
 
3. Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete az Aba Sámuel Általános Iskolát, mint 
önálló költségvetési szervet nem tartja fenn, mind 
az általános iskolai közoktatási, mind az óvodai 
nevelési feladatok közös ellátása érdekében 
2011. augusztus 1-jei hatállyal csatlakozik a 
Perkáta – Nagykarácsony Közoktatási Intézményi 
Társuláshoz, mely által ezen Társulás keretében 
fenntartott Perkáta – Nagykarácsony – Aba 
Általános Művelődési Központ Aba Sámuel 
Tagiskolája és Hétszínvirág Tagóvodája látja el 
Aba Nagyközség közigazgatási területére 
kiterjedően a közoktatási feladatokat 
korábbiakkal változatlan telephelyeken. 
 
4. A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei 
kölcsönösen rögzítik, hogy az I.3. pontban foglalt 
közoktatási intézmények átszervezése, illetőleg 
megszüntetése során a közoktatási 
intézményekben dolgozó közalkalmazottak 
munkáltatói jogutódlással való 
továbbfoglalkoztatása történik, a tanulói, 
illetőleg az óvodáskorú gyermekek óvodai 
jogviszonyai jogfolytonosak. 
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5. A Mesevár Óvoda vezetőjének magasabb 
vezetői megbízatása 2011. június 30.-napjával 
megszűnik. Soponya Nagyközség 
Önkormányzata pályázatot hirdet az 
Intézmény magasabb vezetői munkakörének 
az 56/2011. (V. 31.) számú képviselő-testületi 
határozat 3. pontjában foglaltak teljesülése 
esetén 2011. augusztus 1.-napjával, minden 
más esetben 2011. szeptember 1. napjával 
történő megbízására, melynek elbírálásáról már 
önállóan dönt.  
 
A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei 
megállapodnak abban, hogy 2011. július 1-től 
2011. július 31.-napjáig terjedő időtartamra 
nézve Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete a jelenlegi óvodavezetői 
munkakört ellátó személy részére megbízást ad, 
mellyel Aba Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete egyetért. Amennyiben az 
óvodavezető a megbízást nem fogadja el, úgy az 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerinti helyettesítési rend érvényesül. 
 

II. 
 

1. Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete és Aba Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete kölcsönösen 
megállapítják, hogy a I. pontban részletesen 
megjelölt közoktatási intézményi társulások 
időtartama alatt a társult Önkormányzatok között 
ingatlanra vonatkozó közös tulajdon nem 
keletkezett, e körben ezáltal egymással 
elszámolási kötelezettségük nem áll fenn.  
 
2. A Társulások időtartama alatt a közösen 
fenntartott közoktatási intézmények 
színvonalasabb működése érdekében az alábbi 
sikeres pályázatokat nyújtották be: 
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Pályázati 
azonosító 

Pályázat címe 
Fenntarthatósági 

időszak 
Érintett intézmény 

TÁMOP 
3.1.4/08/2-
2008-0075. 

Kompetencia alapú 
oktatás bevezetése 

Aba – Soponya 
közoktatási 

intézményeiben. 

A pályázat 
lezárása után 5 év. 

Mesevár Óvoda, s annak 
Hétszínvirág 
Tagóvodája 

Aba Sámuel Általános 
Iskola, s annak Gróf 

Zichy János Általános és 
Művészeti Tagiskolája 

TÁMOP 
3.2.11/10/1. 

Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, 

tanórán kívüli és 
szabadidős 

tevékenységének 
támogatása. 

A pályázat 
lezárása után 5 év. 

Aba Sámuel Általános 
Iskola, s annak Gróf 

Zichy János Általános és 
Művészeti Tagiskolája  

Mesevár Óvoda, s annak 
Hétszínvirág 

Tagóvodája, melyben az 
Intézmény 

együttműködő partner. 

TIOP 
1.1.1.-
091/1-

2010-0082 

A tanulói laptop 
program 

megvalósítása Aba-
Soponya Közoktatási 

Társulás 
intézményeiben. 

A pályázat 
lezárása után 5 év. 

Aba Sámuel Általános 
Iskola, s annak Gróf 

Zichy János Általános és 
Művészeti Tagiskolája 

 
A társult Önkormányzatok a fentiekben 
részletezett pályázatok fenntarthatósági 
időszakában változatlanul folyamatosan 
együttműködnek, az egyes pályázatok által 
érintett közreműködő szervezet felé kölcsönösen 
együttműködve eljárnak a közoktatási 
intézmények jogállásában bekövetkezett 
változások bejelentése érdekében oly módon, 
hogy a saját közigazgatási területükön 
működő közoktatási intézmények, 
tagintézmények tekintetében a pályázatban 
vállalt kötelezettségeket változatlanul 
teljesítik.  
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A pályázatokon beszerzett ingóságok, eszközök 
tulajdonjoga tekintetében abban állapodnak 
meg, hogy a székhely intézményekben, 
illetőleg tagintézményekben elhelyezett 
ingóságok térítésmentes használati joga a 
fenntarthatósági időszak alatt, majd azt 
követően a tulajdonjoga a székhelyintézmény, 
illetőleg tagintézmény fekvése szerint érintett 
tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatot 
illeti meg.  
 

III. 
 

A I. pontban részletesen megjelölt közoktatási 
intézmények közös fenntartása során a 
közoktatási intézmények elhelyezésére 
szolgáló ingatlanok közüzemi költségeivel, 
valamint a működés során felmerült dologi, 
működési kiadások, és személyi jellegű (bér, 
bér jellegű és járulékok) kapcsolatosan több 
kifizetetlen tartozás áll fenn, melyek rendezése 
tekintetében a társult Önkormányzatok 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
tartozásokat a székhelyintézmények irányító 
szervének minősülő Önkormányzat a 
Polgármesteri Hivatal és az Intézmények vezetői 
bevonásával felmérik, s a tételes tartozások 
ismeretében 2011. június 15. napjáig 
megállapodnak azok rendezése ügyében az 
56/2011. (V. 31.) számú képviselő-testületi 
határozat 3. pontja értelmében, azzal együtt, 
hogy a társulási megállapodások megszűntetését 
2011. július 31. napjától Soponya Nagyközség 
Önkormányzata csak abban az esetben fogadja el, 
amennyiben a tartozások rendezése 2011, 
június 30. napjáig egy összegben megtörténik.  
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IV. 

 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete kijelenti, hogy a jelen határozat IV. 
pontjában foglalt szabályozás hatálya csak 
abban az esetben áll fenn, amennyiben a 
társult Önkormányzatok az 56/2011. (V. 31.) 
számú képviselő-testületi határozat 3. 
pontjában foglalt feltételeket maradéktalanul 
teljesítik, és megvalósul a 2011. július 31. napi 
megszüntetés. Amennyiben az 56/2011. (V. 31.) 
számú képviselő-testületi határozat 3. pontja 
nem, vagy nem teljes egészében teljesül, úgy jelen 
IV. pontban foglaltak hatálya nem áll fenn.  

 
Az Aba – Soponya Közoktatási Intézmény által 
fenntartott Aba Sámuel Általános Iskola, s annak 
Gróf Zichy János Általános és Művészeti 
Tagiskolája fenntartásához az állami 
költségvetési hozzájárulások igénylésére Aba 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint az Intézmény irányító szerve, a Mesevár 
Óvoda, s annak Hétszínvirág Tagóvodája 
fenntartásához az állami költségvetési 
hozzájárulások igénylésére s a többcélú 
kiegészítő támogatások átvételére vonatkozó 
megállapodás megkötésére Soponya Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Mesevár Óvoda irányító szerve jogosult.  
 
1. A közoktatási intézmények költségvetését a 
társult Önkormányzatok Képviselő-testületei 
együttesen hagyták jóvá, melynek során a 
fentiekben nevesített költségvetési 
hozzájárulások összegeit tételesen szerepeltették.  
 
Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az 
Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János 
Általános és Művészeti Tagiskolája tanulói 
után igényelt 2011. augusztus hónapra járó 
állami költségvetési normatív támogatás 
összegét, annak megérkezését követő 2 banki 
napon belül Soponya Nagyközség 
Önkormányzata költségvetési pénzintézeti 
számlájára átutalja.  
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Ezen átutalandó összeg nem foglalja magában az 
intézményi társulási kiegészítő állami 
támogatások összegét, melyet Aba Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete köteles a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatósága rendelkezése szerinti módon 
visszautalni. 
 
2. Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda, s annak 
Hétszínvirág Tagóvodája működéséhez szükséges 
állami költségvetési hozzájárulás igénylésére 
jogosult székhelyönkormányzatként, a Mesevár 
Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája óvodáskorú 
gyermekei után igényelt állami költségvetési 
normatív hozzájárulás, s intézményi 
kiegészítő hozzájárulás összegét, annak 
megérkezését követően Aba Nagyközség 
Önkormányzata költségvetési számlájára az 1. 
pont szerinti utalás megérkezését követően 
azonnal átutalja. A költségvetési törvény 8. 
számú melléklete szerinti többcélú kiegészítő 
támogatás összegét a Magyar Államkincstár 
Fejér Megyei Igazgatósága rendelkezése 
szerint köteles visszautalni. 
 
3. A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei 
kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 
közoktatási intézményi társulások 
megszűnését, a közoktatási feladatok 
ellátásának változását, a feladatellátások 
átadás-átvételét a Magyar Államkincstár Fejér 
Megyei Igazgatósága részére bejelentik, a 
költségvetési normatívákról történő 
lemondásokat, illetőleg pótigényeket 
benyújtják. A Sárvíz Többcélú Kistérségi 
Társulás felé a költségvetési törvény 8. számú 
melléklete alapján igényelt összegek 
módosulásának bejelentése érdekében szintén 
eljárnak.  
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V. 

 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert és a 
Jegyzőt a határozat végrehajtása érdekében 
teendő intézkedések megtételére, s a III. pontban 
részletezett számlatartozások rendezésére 
vonatkozó külön megállapodás előkészítésére, s 
annak Képviselő-testület soron következő ülése 
elé terjesztésére.  
 
Felelős:  Béndek József polgármester 
   Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Határidő: 2011. június 15. 
 

 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
„B” jelű dokumentum következik. A dátumokat minden alkalommal javítani kell, de 
beleírom, hogy ha megegyezés születik, akkor nem augusztus 31., hanem július 31. 
Alapító okirat módosítása az óvodánál és az iskolánál is. Beleépítettük, hogy hogyan 
változnak a szakfeladatok szeptember 1-től. Mesevár Óvoda Alapító Okirat módosítását 
az új jogszabály figyelembevételével készítettük el.  
 
Béndek József polgármester: 
A következő szavazás a Mesevár Óvoda alapító okiratáról szól, az elhangzott 
módosításokkal együtt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2011. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Mesevár Óvoda Alapító Okiratának III. 

számú módosítása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda Alapító 
Okiratának III. számú módosítására vonatkozó 
javaslatot, melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozza: 
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I. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda Alapító 
Okiratát 2011. szeptember 1-jei hatállyal – az 
56/2011. (V. 31.) számú képviselő-testületi 
határozat 3. pontjában foglaltak 
maradéktalan teljesülése esetén 2011. 
augusztus 1-jei hatállyal – az alábbiak szerint 
módosítja, mely a III. számú módosítás:  

 
1. Az Alapító Okirat bevezetője kiegészül az 
alábbi harmadik bekezdéssel:  
 
„Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete 20/2011. (III.10.) számú határozatával 
Soponya – Aba Óvodai Intézményi Társulás 
Társulási Megállapodását rendes felmondással 
felmondta, mely joghatályos felmondás alapján, 
mint alapítói jogokat gyakorló irányító szerv a 
Mesevár Óvoda Alapító Okiratát – az 56/2011. (V. 
31.) számú képviselő-testületi határozat 3. 
pontjában foglaltak maradéktalan teljesítése 
esetén 2011. augusztus 1-jei (minden más 
esetben 2011. szeptember 1-jei) hatállyal 
módosítja.” 
 
2. Az Alapító Okirat 2.1. pontja hatályát veszti, 
ezáltal a 2.2.-2.4. pontok számozása 2.1.-2.3. pont 
számozásra módosul. 
 
3. Az Alapító Okiratnak az intézmény közös 
fenntartására vonatkozó 3.5. pontja hatályát 
veszti, helyébe az alábbi 3.5. pont lép: 
 
„3.5. Az Alapító Okiratot az 56/2011. (V. 31.) 
számú képviselő-testületi határozat 3. pontjában 
foglaltak maradéktalan teljesítése esetén 2011. 
augusztus 1-jei (minden más esetben 2011. 
szeptember 1-jei) hatállyal módosító határozat 
száma: 
 Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 58/2011. (V.31.) számú 
képviselő-testületi határozata.” 
 
4. Az Alapító Okirat 4. pontjának címe kiegészül 
az „alapító, fenntartó és” mondatrésszel. 
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5. Az Alapító Okirat 5. pontjában a 
„közszolgáltató költségvetési szerv: 
közintézmény” megnevezés hatályát veszti, 
helyébe a „közoktatási intézmény” megnevezés 
lép. 
 
6. Az Alapító Okirat 5.1. pontjában a csoportok 
száma „3”-ra, az 5.2. pontban a gyermeklétszám 
„75” főre módosul. 
 
7. Az Alapító Okirat 5.3. pontja – az intézmény 
tagóvodájára vonatkozó rendelkezés – hatályát 
veszti. 
 
8. Az Alapító Okirat 6. pontjában „Aba 
Nagyközség Önkormányzata és” mondatrész 
hatályát veszti. 
 
9. Az Alapító Okirat 7. pont első bekezdésében a 
„Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató, 
a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint” 
mondatrész hatályát veszti.  
 
A második bekezdés kiegészül az „– 
együttműködési megállapodás alapján –„ 
mondatrésszel, valamint az alábbi bekezdéssel:  
 
Az Intézmény éves költségvetése és költségvetési 
beszámolója Soponya Nagyközség 
Önkormányzata éves költségvetésről, éves 
költségvetés végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendeleteibe épül be. 
 
10. Az Alapító Okirat 10. pontjában a „2009. 
december 31.-napjáig hatályos szakfeladat rend:” 
a hozzá tartozó táblázattal, továbbá a „2010. 
január 1. napjától hatályos szakfeladat rend:” 
megnevezés hatályukat vesztik.  
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A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésére vonatkozó 10.2. pont kiegészül a 
„2011. augusztus 31-ig”, illetőleg a „2011. 
szeptember 1-től: - testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd.” mondatrészekkel.  
 
A „Kiegészítő tevékenység” megnevezés hatályát 
veszti, ezáltal a kiegészítő tevékenységek 10.1. és 
10.2. pontja az alaptevékenységek 10.11. és 
10.12. pontjaként kerül besorolásra. 
 
11. Az Alapító Okirat 11. pont első 
bekezdésében az „– Aba Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes 
véleményének ismeretében –„ valamint „és a 
Társulási Megállapodásban” mondatrészek, 
továbbá a második bekezdés hatályát veszti, 
egyidejűleg a 11. pont kiegészül: „Az „egyéb” 
munkáltatói jogkört Soponya Nagyközség 
Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.” 
mondattal. 
 
12. Az Alapító Okirat 13.1. pontja hatályát 
veszti, ezáltal a 13.2. pont mentesül a 
számozástól. 
 
 A 13. pont utolsó bekezdésében a „13.1. pont 
szerinti”, a „- felett Aba Nagyközség 
Önkormányzata, a 13.2. pont szerinti ingatlan – s 
a benne lévő felszerelése, ingóságok –„, valamint 
az „azzal, hogy 2006. szeptember 1-i időpontot 
követően a társult önkormányzatok általi közös 
beruházásból, beszerzésből származó 
vagyonnövekmény az Aba – Soponya Közoktatási 
Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely 
tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait 
együttesen illet meg.” mondatrészek hatályukat 
vesztik, egyidejűleg a szabályozás kiegészül a 
„mely vagyontárgyak az intézmény térítésmentes 
használatában állnak” utolsó mondatrésszel, 
továbbá „Az ingó vagyont az intézményi leltár 
tartalmazza.” mondattal. 
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II. 

 
A Képviselőtestület a Mesevár Óvoda Alapító 
Okiratát a III. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a 
Polgármestert, s a Jegyzőt annak kiadására.  
 
Felelős:  Béndek József polgármester 
Határidő: döntést követő 10 nap 
 

III. 
 
A Képviselőtestület felkéri Soponya Nagyközség 
Önkormányzata polgármesterét, hogy a Mesevár 
Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.- 
részére 10 napon belül küldje meg, kérve a 
törzskönyvi adatokban történő módosítás 
átvezetését. 
 
Felelős: Béndek József  polgármester 
Határidő: döntést követő 10 nap 

 
 
Monárné Tarman Renáta jegyző: 
„C” jelű dokumentum a következő, amely a Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat kiadása. Jogszabály kötelezőn előírja, hogy 
az alapfokúnak szerepelni kell a névben. A telephelyek megmaradtak, a művészeti 
ágakat Anikóval pontosítottuk, 30 fővel csökkentettük a létszámot, mert 3 tanszak 
pillanatnyilag szünetel.  
 
Béndek József polgármester: 
Kérem, fogadjuk el a Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratát. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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60/2011. (V. 31.) számú képviselő-

testületi határozat  
 

Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Alapító Okirata tartalma és kiadása 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
megtárgyalta a „Gróf Zichy János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okirata tartalmára és kiadására” vonatkozó 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 

I.  
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Alapító Okiratát 2011. szeptember 1-jei 
hatállyal – az 56/2011. (V. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat 3. pontjában 
foglaltak maradéktalan teljesülése esetén 
2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint állapítja meg s adja ki:  
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Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Alapító Okirata 

 
Az Alapító Okirat 5. pontjában megjelölt Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. – Ötv. – 
10. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az 
„államháztartásról” szóló 1992. évi XXXII. tv. – Áht. – 90. § (1) és (2) bekezdésében 
és a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglalt 
tartalommal 2011. szeptember 1-jei hatállyal – az 56/2011. (V. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat 3. pontjában foglaltak maradéktalan teljesülése 
esetén 2011. augusztus 1-jei hatállyal a Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja 
meg: 
 
1. Az Intézmény neve: Gróf Zichy János Általános Iskola és  
  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 
2. Az Intézmény székhelye: 8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5.  
 
 Az Intézmény telephelyei: 
 

2.1. Általános Iskola 
 8157 Füle, Petőfi S. u. 12. sz. 
 OM azonosító: 030116 
 
2.2. Gorsium Általános Iskola 
 8121 Tác, Kossuth u. 135. sz. 
 OM azonosító: 030132 
 

3. Az Intézmény közvetlen jogelődje: Aba Sámuel Általános Iskola, annak  
  Gróf Zichy János Általános és Művészeti 

Tagiskolája 
 
 Székhelye: 8127 Aba, Szent István király tér 7. 
 Tagintézmény telephelye: 8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5. 
 
4. Az Intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: 

 Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 59/2011. (V.31.) számú 
képviselő-testületi határozata 

 
5. Az Intézmény alapító, fenntartó és irányító szerve: 
  Soponya Nagyközség Önkormányzata 
  Képviselő-testülete 
  
 Székhelye: 8123 Soponya, Petőfi S. u. 32. 
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6. Az Intézmény típusa: Közoktatási intézmény 
  általános iskola és alapfokú művészetoktatási 

intézmény 
 

6.1. Évfolyamok száma: 
 

6.1.1. Általános Iskola évfolyamok száma:      8 1-8. évfolyam 
6.1.2. Művészetoktatási évfolyamok száma: 12 1-2. előkészítő 

évfolyam, 
    1-6. alapfokú évfolyam, 
    7-10. továbbképző 

évfolyam. 
 

6.2. Az Intézménybe felvehető maximális gyermek-tanuló létszám: 
6.2.1. általános iskola:  200 fő 
6.2.2. alapfokú művészetoktatás: 170 fő 
6.2.3. Általános Iskola 
 8127 Füle, Petőfi S. u. 12.  
 művészetoktatásra felvehető maximális gyermek-tanuló létszám:   20 

fő 
6.2.4. Gorsium Általános Iskola 
 8121 Tác, Kossuth u. 13.  
 művészetoktatásra felvehető maximális gyermek-tanuló létszám:   10 

fő 
 

6.3. Művészeti ágak és tanszakok az alapfokú művészetoktatásban: 
 

6.3.1. Intézményi székhelyen: 8123 Soponya, Dózsa György u. 5.  
 

Művészeti ág 
Tanszakok, 

évf. 
Előképző Alapfok Továbbképző Tanulói létszám 

Zeneművészeti 
ág 

 

Fuvola 1-2 1-6 7-10 5 
Furulya 1-2 1-6 7-10 15 
Citera 1 1-6 7-10 20 

Népi ének  1-6 7-10 10 
Táncművészeti 

ág 
Néptánc 1-2 1-6 7-10 40 

Képző- és 
iparművészeti 

ág 
 

Kerámia  1-6 7-10 40 

Színművészeti 
- 

bábművészeti 
ág 

Drámajáték 1-2 1-6 7-10 40 
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6.3.2. Telephely: Általános Iskola 8157 Füle, Petőfi Sándor u. 12.  
 Szín- és bábművészeti ág, Drámajáték  20 fő 

 
6.3.3. Telephely: Gorsium Általános Iskola 8121 Tác, Kossuth u. 135.  
 Zeneművészeti ág, Furulya 10 fő 
 

7. Az Intézmény jogállása:  Önálló jogi személy. Önállóan működő, az 
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 
tekintetében teljes jogkörű, önálló 
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező helyi 
önkormányzati költségvetési szerv. Az intézmény 
önálló bankszámlával nem, az Önkormányzatnál 
vezetett alszámlával rendelkezik. 

   Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – 
együttműködési megállapodás alapján – Soponya 
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala látja el. 

   Az Intézmény éves költségvetése és költségvetési 
beszámolója Soponya Nagyközség 
Önkormányzata éves költségvetéséről, éves 
költségvetése végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendeleteibe épül be. 

 
8. Az Intézmény működési területe: Soponya Nagyközség Önkormányzata  
  teljes közigazgatási területe 
 Az alapfokú művészetoktatási tevékenység 

tekintetében működési területe kiterjed továbbá 
Tác és Füle Községek közigazgatási területére. 

 
9. Az Intézmény szakigazgatási besorolása: 852010 Alapfokú oktatás 
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10. Az Intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei: 
 

 Megnevezés Szakfeladat száma 
10.1.1. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 479901 
10.1.2. Iskolai intézményi étkeztetés 562913 

10.1.3. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852011 

10.1.4. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
A 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben 
megvalósítja a SNI-s tanulók integrált oktatását. 
Ezzel párhuzamosan megszűnteti az SNI-s tanulók 
összevont tanulócsoportokban folyó szegregált 
oktatását. 
2011. augusztus 31-ig: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenessége,  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenessége. 

2011. szeptember 1-től: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzd, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének   

súlyos rendellenességével küzd. 

852012 

10.1.5. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatás (1-4. 
évfolyam) 

852013 

10.1.6. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852021 

10.1.7. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
A 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben 
megvalósítja a SNI-s tanulók integrált oktatását. 
Ezzel párhuzamosan megszűnteti az SNI-s tanulók 
összevont tanulócsoportokban folyó szegregált 
oktatását. 

852022 
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2011. augusztus 31-ig: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenessége,  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenessége. 

2011. szeptember 1-től: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzd, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének   

súlyos rendellenességével küzd. 

10.1.8. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatás (5-8. 
évfolyam) 

852023 

10.1.9. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 852031 

10.1.10. 
Alapfokú művészetoktatás képző- és 
iparművészeti, táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ágban 

852032 

10.1.11. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 

10.1.12. 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 
nevelése 

855912 

10.1.13. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi 
otthoni nevelése 

855913 

10.1.14. Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 

10.1.15. 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

855915 

10.1.16. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése 

855916 

10.1.17. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
10.1.18. Fejlesztő felkészítés 856013 
10.1.19. Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 931202 
10.1.20. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204 

10.1.21. 
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 

931205 

10.1.22. 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 

931301 

10.1.23. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 
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11. Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (4) bekezdésében és a 
„közoktatásról” szóló 1993. évi LXXXIX. 
törvényben meghatározott általános iskolai, 
alapfokú művészetoktatási oktatási-nevelési 
feladatok ellátása. 

 
12. Az Intézmény vezetője:  Az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi 

meghatározott időtartamra Soponya Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s 
gyakorolja tekintetében – a „helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 
törvényben foglalt rendelkezések szerint a 
munkáltatói jogokat. Az „egyéb” munkáltatói 
jogkört Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Polgármestere gyakorolja. 

  Az Intézményt az igazgató képviseli. 
 
13. Az Intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára „a 

közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, s végrehajtási jogszabályai 
rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 

  A megbízási jogviszony keretében 
foglalkoztatottak tekintetében a Ptk. 
rendelkezései az irányadóak. 

 
14. Az Intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
 A soponyai 399 helyrajzi számú, 8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5. sz. alatti „iskola” 

megnevezésű ingatlan, s a benne lévő berendezések, felszerelések Soponya 
Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak, melyekre nézve az 
Intézményt térítésmentes használati jog illeti meg. 

 Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. 
 Az Intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok 

ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg 
azokat. 

 Az Intézmény a rendelkezésre álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket 
határozott időre (egy oktatási évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, 
amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. 

 
7. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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II. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, s a Jegyzőt a Gróf Zichy János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratának kiadására.  
 
Felelős:  Béndek József polgármester 
Határidő: döntést követő 10 nap 
 

III. 
 

A Képviselő-testület felkéri Soponya Nagyközség 
Önkormányzata polgármesterét, hogy a Gróf 
Zichy János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
– 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. – részére 10 
napon belül küldje meg, kérve a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzését. 
 
Felelős: Béndek József  polgármester 
Határidő: döntést követő 10 nap 
 

 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
„D” jelű dokumentum a Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény magasabb vezetői beosztás pályázati felhívása. Ez az óvodára is vonatkozik. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérdésem lenne. Kötelező-e megtenni? Jogszabály írja elő a pályázat kiírását? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Új intézmény jön létre.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Igen. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Itt van egy joghézag. Óvodavezető kinevezése és az enyém is határozott időre szól, 
2014. június 30-ig. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
De most egy új önálló intézmény jön létre és te tagintézmény vezető vagy. 
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Hollósi Lászlóné képviselő: 
Nekem azt mondta a jogász, hogy a határozott idejű kinevezést vagy közös 
megegyezéssel lehet megszüntetni, vagy ha lejár, és ha ezt felmondják, akkor ki kell 
fizetni a bért. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Közös megegyezést elfogadod és megbízol bennünk, hogy megválasztunk új 
intézményvezetőnek, vagy pedig nemet mondasz és nem lesz sok esélyed az új 
intézményvezetőnek. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Óvodánál más helyzet van, oda is kell vezető. Ő nem tagintézmény vezető. 
 
Dr.Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nekünk vezetőt kell választani az óvodába is. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Óvodavezető a Varga Istvánné volt. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Az Ildi mi volt? Nem kapott vezetői pótlékot? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Óvodavezető és vezetői pótlékot kapott.  
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Amikor társulás lett, a Szecsődiné nem lett újra megpályáztatva. 
 
Béndek József polgármester: 
Először mindkét intézmény gesztora Aba volt, a plusz normatívát Aba kapta és ez 
megoszlott a két intézmény között. 2009-ben változás volt, az óvodánál Soponya lett a 
gesztor, de e vezető maradt a Vargáné.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azért alszom e miatt nyugodtan, mert amikor ez a társulás létrejött, nem voltam benne 
a testületben. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Én meg azért alszom nyugodtan, mert nem szavaztam meg. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Én azért alszom nyugodtan, mint a Varga Zoli. Amikor én tiltakoztam egy régi képviselő 
ellen, hogy visszahívjuk ide szakértőnek, akkor ezen dolgok miatt tiltakoztam. A 
Gyulával szópárbajoztunk, volt egy fajta negatív kisülés, de az elmúlt két ciklusban Abát 
szolgáltuk ki.  
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Béndek József polgármester: 
Az óvodánál nem volt tagintézmény vezető. A Mesevár Óvoda vezetője az abai Varga 
Istvánné. Nem tudjuk megkerülni a jogszabályt.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az iskolánál a Kasó László a vezető, Anikó tagintézmény vezető. Az óvodánál ez hogyan 
van? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az óvodánál nincs tagintézmény vezető. Az óvodánál Varga Istvánné a vezető. A 
Kósnáné Ildikó óvodapedagógus és vezetői pótlékot kap. Nem intézményvezető. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azért ezeket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, mert ha esetleg bíróságra kerül sor, ez 
arra utal, hogy milyen feltételek között jöttek létre ezek a szerződések. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Illetve volt-e felelős. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Erre majd azt mondják, hogy demokrácia van. 
 
Béndek József polgármester: 
Nem biztos, hogy mindenről tudtatok. Megnéztem a szerződéseket, amit a Szekerczés 
Anna készített, pláne amik egymást követték 30 napon belül. Hoztatok egy határozatot, 
majd egy hónap múlva módosítva lett, döntöttek arról is, de minden változást nem 
mondtak el, és így került ki az inkasszó intézménye. Biztos vagyok benne, hogy erről 
nem beszéltek nektek. A menetet kell kitalálni, hogy az Anikó és az Ildikó bízhasson 
bennünk. 2006-ban Aba lett az iskolai gesztor, és az óvodánál is Aba volt, így 
működhetett, hogy abai vezetők voltak. 2009-ben az óvodai társulásnál a vezető maradt 
továbbra is az abai vezető, de tagintézmény vezető nincs. Olyan döntések születtek, 
amit teljesen nem tártak fel előttetek. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi lesz január 1-től 2000 fő felett? Tudjuk már? Töredékeket hallottam én is.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Te is megkaptad a koncepciót. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Intézmények központosításáról is szó van.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mennyi időre lehet megbízni az intézményvezetőket? 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Minimum 5 évre lehet kinevezni az intézményvezetőt. Varga Istvánné megbízása június 
30-án lejár, az övét kénytelenek leszünk egy hónappal meghosszabbítani. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
De mi lesz január 1-től ha például lesz egy ember, egy oktatási vezető, aki vezeti az 
intézményeket, amiről a múltkor beszéltünk? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nem tudom. Most létrehozunk egy új intézményt és vezetőt kell választani. Megbízást 
nem lehet kötni, ki kell nevezni a jogszabály szerint. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Akkor januárban kezdjük újra? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nem mindegy. Januárban már a Magyar Állam kezdi újra, ő fogja megszűntetni a 
jogviszonyt, neki kell fizetni. Mindenképpen meg kell hosszabbítani a státuszt, a 
folyamatosság szerint. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A folytonosság meg van. Július 31-én a Kasó László volt a munkáltatója, augusztus 1-től 
pedig a polgármester úr lesz.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Az intézményvezető megbízás az intézményre szól. 
 
Béndek József polgármester: 
Mit javasolsz Renáta? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Azt javasolom, hogy ki kell írni a pályázatot. Ha ezt a testület elfogadja, kiírja pályázatot, 
3 nap múlva megjelenik a pályázati felhívás, felkerül a KSZK honlapra, adunk 30 nap 
határidőt a beadásra és utána dönt a testület.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
És mi van akkor, ha egy-két hónap múlva kezdjük ezt el? 
 
Béndek József polgármester: 
Augusztus 31-ig nem kell. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Meghosszabbítod a megbízást, úgy, mint a Vargánéét. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A pályázatra 28-an fognak jelentkezni. Méltánytalan lenne az Anikóval szemben. 
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Béndek József polgármester: 
Mit tudnak velünk csinálni? Semmit. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az Anikót nem hosszabbíthatjuk meg, mert Aba a munkáltatója. Megszűnik a 
tagintézmény az „A” határozati javaslattal. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Nem lehet belevenni, hogy az intézményvezető megbízatása folyamatos? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Amikor tagintézmény lett a soponyai iskola, akkor az iskola megszűnt? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Most ki vált az iskola a társulásból. 
 
Béndek József polgármester: 
Kell-e ma ebben dönteni?  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Körbe kell járni, és egy hónapot nyerünk. 
 
Béndek József polgármester: 
Ha tényleg nincs kiút, akkor is nyertünk egy hónapot. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A jelentkezőkkel el kell beszélgetni és meg fogják érteni, hogy csak a jogszabály miatt 
kellett kiírni a pályázatot. 
 
Béndek József polgármester: 
Akkor azt javaslom, hogy ezzel most ne foglakozzunk. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Elő kellett terjeszteni, ezért szavazzunk, és érvénytelen döntést hozunk. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Vagy állami nyomásra, vagy magunktól, vagy indirekt nyomásra kerülhetünk olyan 
helyzetbe, hogy egy intézménynél kell minden integrálni és egy vezető kell, hogy legyen. 
Ez nem azt jelenti, hogy az Ildikó majd nem dolgozhat. Nem akarom én senkitől elvenni 
a munkát, de ezt fontolóra kell venni. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői beosztásra pályázati 
felhívást együnk közzé. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 3 
igen szavazat, 3 ellenszavazat érkezett, tartózkodás nélkül, így 
érvényes döntés nem született. 
 
Béndek József polgármester: 
A Mesevár Óvoda magasabb vezetői beosztás pályázati felhívásával, aki egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 3 
igen szavazat, 3 ellenszavazat érkezett, tartózkodás nélkül, így 
érvényes döntés nem született. 
 
Monárné Tarman Renáta jegyző: 
Az ehhez csatlakozó határozatot meg kell, hogy szavazza testület. 
 
Béndek József polgármester: 
Varga Istvánné vezetői megbízásának egy hónappal, azaz 2011. augusztus 31. napjáig 
történő meghosszabbításával aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Theisz Imre képviselő: 
De július 31. napig kérte a Kossa Lajos, teljesítsük a kérését. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Július 31-ig kell megcsinálni, mivel csak 30 nappal lehet hosszabbítani. 
 
Béndek József polgármester: 
Nincs jelentősége, mert meg lehet később is hosszabbítani. ha szükséges. Aki egyetért 
azzal, hogy Varga Istvánné szerződését egy hónappal meghosszabbítsuk, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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61/2011. (V. 31.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Mesevár Óvoda óvodavezetői megbízás 

meghosszabbítása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta az Mesevár Óvoda 
óvodavezetői megbízás meghosszabbításának 
ügyét, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  
Varga Istvánné (születési neve: Varjú Ildikó, 
születési helye, ideje: Aba, 1959. május 26., anyja 
neve: Kiss Julianna) 8127 Aba, Vörösmarty u. 90. 
alatti lakost határozott időtartamra, 2011. július 
1. napjától 2011. július 31. napjáig megbízza a 
Mesevár Óvoda (8123 Soponya, Petőfi S. u. 131.) 
óvodavezetői feladatainak (magasabb vezetői 
beosztás) ellátásával.  
 
Varga Istvánné besorolás a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többszörösen módosított 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a közoktatásról 
szóló, többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény szabályozása szerint óvodavezető, 
besorolása szerinti illetménye a következő 
elemekből tevődik össze: 

- garantált illetmény: 176.988.-Ft 
- szakképesítés illetménynövekedés: 

 8.849.-Ft 
Garantált illetmény összesen: 
 185.837.-Ft 
Garantál illetmény kerekítve: 
 185.800.-Ft 

- Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 
 5.000.-Ft 
Illetmény összesen: 190.800.-Ft 

- vezetői pótlék 45.080.-Ft 
- kiemelt munka – kereset kiegészítés 

  15.750.-Ft 
Járandóság összesen: 251.630.-Ft 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Béndek József polgármester 
   Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Béndek József polgármester: 
Volt Abának egy próbálkozása, amikor a Renátával átmentünk a Kossa Lajoshoz és azt 
gondolta, hogy az intézményi társulásokat a kistérség fogja működtetni. Ez volt a Lajos 
ötlete. A gyenge pontja az volt, hogy neki is be kellene fizetni, de azt mondta erre nincs 
garancia. Azzal jöttünk el tőle, hogy ez nem megy. Rá két napra állapodott meg 
Perkátával és Nagykarácsonnyal. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az intézményi dokumentumokat felül kell vizsgálni. A képviselő-testület felkéri az 
intézményvezetőket, hogy a határozati javaslatban felsorolt dokumentumokat 
vizsgálják felül, és amennyiben szükséges, módosítani kell július 31-ig. 
 
Béndek József polgármester: 
Minden dokumentumot igazítani kell. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ez arról szól, hogy az óvodában nincs intézményvezető, de csinálja meg július 31-ig.  
 
Béndek József polgármester: 
Némi ellentmondást tartalmaz ez, de most tisztázódott, hogy a Kósánét vezetőnek 
tekintettük. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Név szerint is bele tudom írni a határozatba. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Az új pedagógiai programot meg kell nézni a szakértőnek. 
 
Béndek József polgármester: 
A határidő július 31. Fel tudjátok-e vállalni? 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Kemény lesz, de megcsináljuk. 
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért ezzel, kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:  
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62/2011. (V. 31.) számú képviselő-

testületi határozat  
 

Intézményi dokumentumok 
felülvizsgálata 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta az intézményi 
dokumentumok felülvizsgálata ügyét, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri  

- az Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy 
János Általános és Művészeti Tagiskola 
jelenlegi tagintézmény vezetőjét 
Hollósi Lászlóné tagintézmény-vezetőt, 
valamint  

- a Mesevár Óvoda jelenlegi soponyai 
vezetői feladatokat ellátó Kósáné 
Balogh Ildikó vezető óvodapedagógust,  

hogy az alábbi dokumentumokat 
� szervezeti és működési szabályzat 
� minőségirányítási program 
� nevelési program 
� házirend. 
vizsgálja felül, módosítását készítse elő, és 
terjessze elfogadás végett a Képviselő-testület 
elé, legkésőbb 2011. július 31. napjáig.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármester és a 
jegyzőt, valamint az intézményi vezetőket a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  azonnal, illetve 2011. 
július 31. 
Felelős:   Béndek József polgármester 
   Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   intézményi vezetők 
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2.)  Önkormányzati törvény koncepciójával, munkaanyagával 
kapcsolatos tájékoztatás – előzetes vélemény nyilvánítás 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

Az 1011-3/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Megpróbálom összefoglalni a lényeget. Ami önkormányzati területet érint, egy határt 
húznának meg 2000 lélekszámnál. Az az alatti településeken megszűnné a hivatal. 
Újabb változat szerint az önkormányzat is megváltozna, ehhez Alkotmány módosításra 
van szükség. A testület és a polgármester megbízása 5 évre szólna, mert az EU-s 
választáshoz próbálnák igazítani költségmegtakarítási szempontból is. Most 4 évre szól 
a megbízásunk. Az érdekes rész a 2000 lélekszám. Megszűnne a hivatal, 
körjegyzőséghez hasonló hivatali társulások jönnének létre, önkormányzatok egyesített 
hivatal néven. A településeken egy-két ügyintéző maradna, aki a felmerülő ügyeket 
összegyűjti majd, és interneten továbbítja a járáshoz.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Úgy mint régen, Tác, Csősz, Soponya, és nálunk lenne egy hivatal az én elképzelésem 
szerint. 
 
Béndek József polgármester: 
A 2000 fő alatti településeknek lenne egyfajta hivatali társulása, egy jegyzővel, viszont 
csak az ügyintézők és a polgármester maradna a településen.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A képviselő-testület létszámához igazodna. Nálunk most 6 fő a testület létszáma. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Most mennyi a lélekszám? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
1944 fő. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi történhet velünk? 
 
Béndek József polgármester: 
Az oktatási tervezet szerint az intézmények személyi állományát átveszi az állam, állami 
alkalmazottak lesznek. Az önkormányzatok működéséből ezt kiveszi. A fenntartást 
meghagyja az önkormányzatoknak. Ennek a következménye, hogy elveszi az állami 
normatívát. Azt tudjuk, hogy az állami normatíva nem elég a személyi kiadásokra sem. A 
dologi kiadásokat már most is mi adjuk. Ha elveszi az állami normatívát, az 
önkormányzat miből fedezi a dologi kiadásokat? 
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Theisz Imre képviselő: 
Az iskola vagy az óvoda kér egy tévét, és mi azt mondjuk, hogy nincs rá pénz. Milyen 
elvonás lesz még, a beruházásokra ráteszi a kezét, csak termelő és megtérülő 
beruházást enged. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nekem nagyon nem tetszik ez a koncepció. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A gazdálkodás szigora, a kötvénykibocsátást visszafogja. Aki eddig hazardírozott, azt 
szinte elismeri, de ne hogy utánuk csinálja bárki. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A 2000 fő alatti település Székesfehérvár központhoz tartozna? 
 
Béndek József polgármester: 
Körjegyzőséghez hasonló társulás lesz. 
 
Molnárné  Tarman Renáta jegyző: 
Egyesített hivatalok lesznek. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi beleesünk a 2000 fő alá. 
 
Molnérné Tarman Renáta jegyző: 
Igen. Itt a hivatal megszűnik, egyesített hivatal lesz, egy jegyzővel, tisztán 
önkormányzati hatósági feladatokat fognak ellátni. Az államigazgatási hatásköröket 
áttelepíti a járási hivatalhoz. 
 
Béndek József polgármester: 
Bizonyos lélekszám alatt nem lehet főállású polgármester, 1000 főt deklaráltak. A 
javadalmazásba így kívánnak felülről beleszólni. Az oktatási intézményeknél az a cél, 
hogy meg fogják a pénzeket faragni. Az önkormányzatokra a helyi közügyeket hagyja, 
amelyek kizárólag helyben oldhatók meg gazdaságosan. Ilyen a településüzemeltetés, 
közvilágítás, köztemető, közút, parkolás, közpark fenntartása, településrendezés, helyi 
adó ügyek, helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás, helyi sport és kulturális ügyek. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Csak a közfoglalkoztatás maradna a helyi szociális ügyekből. 
 
Béndek József polgármester: 
Amiben az önkormányzat eddig közvetítő szerepet játszott, azt kiveszi a kezünkből. Az 
intézményeknél várhatóan 2012. január 1-től lesz változás. Az önkormányzatok 
részéről nagy az ellenállás. 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azt gondolom, lesznek azért kompromisszumok. A Fidesz politikája az, hogy benyomja 
a lehető legrosszabb megoldást és valamit enged. Szerintem 1500 főnél fogják 
meghúzni a határt. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A település szerkezeti szempontokat nézve, van ahol 300-500 fős települések vannak.  
Ez így nem fog menni, nem beszélve a nagyvárosokról. Nagyon sok érdek feszül 
egymásnak. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az európai szinten 1500 fő felel meg az önkormányzatnak.  
 
Monárné Tarman Renáta jegyző: 
Az önkormányzat marad, a hivatalt szüntetik meg. 
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő: 
Németországban a kisebb települések csoportosulnak. 
 
Theisz Imre képviselő: 
3200 önkormányzatból 2000 fő alatti 2400 település, és 1700 körül van az 1000 fő 
alatti település. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ha 1700 önkormányzatot kivesz a rendszerből, akkor átszabja az egész országot. Az 
önkormányzat hivatal nélkül olyan, mint az opera nyitány nélkül. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Az ügyfelek utaztatása nem feltétlen jó dolog, ez már most is látszik. Ebbe bele fog az 
ügyfél fáradni. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mondjuk azt, hogy 1500 főnél látjuk célszerűnek meghúzni a kategóriát, és jó lenne, ha 
helyben hagynák az iparűzési adót. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nem kérnek állásfoglalást. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Akkor miről beszélnünk? 
 
Béndek József polgármester: 
Létrehoznának újra járásokat. Három lehetőséget vázol fel. Fejér megyében újra 6 járás 
lenne, mint régen volt. A második lehetőség, hogy ott lenne járás ahol kistérség van, így 
Fejér megyében lenne 13. A harmadik variáció szerint a kistérségek közül ott lenne 
járás, ahol van okmányiroda. Az célszerűnek tűnik, hogy ott legyen járási központ, ahol 
van okmányiroda. 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ezt nem fogja tudni megcsinálni, mert akkor itt van Polgárdi, Enying és Aba. 
 
Béndek József polgármester: 
Valószínűleg ez a lehetőség ki fog esni. Ahol járási központ lesz, ott legyen okmányiroda, 
véleményem szerint. A régi szisztéma szerinti járásokat támogatják. A székesfehérvári 
járás pici lesz, mert a térségek elviszik tőle a területet. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Szerintem azért foglaljunk állást. 
 
Béndek. József polgármester: 
Számunkra nagyon fontos, hogy melyik települést melyik járáshoz rendelik. Foglaljunk 
állást abban, hogy melyik járáshoz szeretnénk tartozni. Nem biztos, hogy az 
állásfoglalásunknak lesz jelentősége, de hátha mégis. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Vargha Tamás is azt mondta, még Weisengruber Imrének is, hogy foglaljon állást a 
testület és valamilyen módon képviseli az érdekünket. 
 
Béndek József polgármester: 
Azt gondolom, hogy a mi orientáltságunk nem lehet más, mint Székesfehérvár. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Én ezt már régóta feszegettem a közlekedés miatt. Aba és Soponya között nincs 
buszjárat. Egyszerűbb nekünk a Székesfehérvár.  
 
Béndek József polgármester: 
Amennyiben egyetértetek azzal, hogy ha erre sor kerül, mi Székesfehérvárhoz 
szeretnénk tartozni, kérem, kézfeltartással jelezzük. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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63/2011. (V. 31.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Önkormányzati törvény koncepciójával 

– járásokkal – kapcsolatos előzetes 
vélemény nyilvánítás 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta az önkormányzati törvény 
koncepciójával – járásokkal – kapcsolatos 
előzetes vélemény nyilvánítás ügyét, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete azon véleményének ad hangot, hogy 
az önkormányzati törvény koncepciójában 
szereplő járások kialakítása esetén Soponya 
település – a területi és közlekedési lehetőségek, 
a szolgáltatásokhoz történő magasabb szintű 
hozzáférés, és a települési lakosság érdekeinek 
figyelembe vétele miatt – a kialakítandó 
Székesfehérvári Járáshoz tartozzon.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  folyamatosan 
Felelős:   Béndek József polgármester 
   Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
 
3. Egyebek 
 
Béndek József polgármester: 
Járásokkal összefüggésben van a a járó betegellátás. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Majd az egyebekben erről felvilágosítást szeretnék kérni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A vérvétellel kapcsolatban ígéretet kaptam. 
 
Béndek József polgármester: 
Folyamatban van, a feltételek még nem álltak össze. Létre fog jönni belátható időn belül. 
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Varga Zoltán képviselő: 
A lakosságnak mit mondhatok? 
 
Béndek József polgármester: 
Azt gondolom, hogy 2-3 hónapon belül. Megállapodások kellenek. A laboratórium 
fogadóképes erre. A körzeti ápoló szerepe nem teljesen tiszta, mert térítésmentesen ezt 
nem lehet végezni. Ezt át kell beszélni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Mennyi lenne az összeg? 
 
Béndek József polgármester: 
500.- és 1.000.-Ft-ról tudok alkalmanként. A doktornőnek ebben annyi a feladata, hogy 
a levett vért bejuttatjuk a laboratóriumba, visszajön interneten az eredmény és ezt a 
doktornő eljuttatja az érdekeltnek. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A doktornő azt mondta, hogy durván 80-100.000 Ft lenne az anyagi vonzata havonta. 
 
Béndek József polgármester: 
Azt gondolom belevette az asszisztens bérét is. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Csinálják meg a koncepciót és majd utána beszéljünk róla. Nem tudjuk pontosan mennyi 
a költség, így most nincs miről dönteni. 
 
Béndek József polgármester: 
Ebben valamilyen módon az önkormányzatnak is részt kell venni. Ez egy szolgáltatás a 
település lakóinak. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A buszmegállók elnevezéséről is volt szó. Egy táblát gondoltam kihelyezni a 
buszmegállókhoz. 
 
Béndek József polgármester: 
Az elmúlt ülésen azt mondtuk, hogy végezzünk közvélemény kutatást. Ez van most 
folyamatban. Ennek azért anyagi vonzata is van. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Fél év alatt lehet vélhetően megcsinálni. Meg kell szondázni a lakosságot, javaslatokat 
kérni, megnézni az anyagi vonzatát. 
 
Béndek József polgármester: 
Ha meglesznek a nevek, a gyakorlati megvalósítása a legkevesebb. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Púposak a járdák. A katolikus templom előtt ki kellene emelni a járdát, foghíjasak.  
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Béndek József polgármester: 
A lapjárda szinte mindenhol rossz állapotban van. Kevés közcélú munkásunk van, de 
amit tudunk, elvégzünk. Van 5 férfi, akiből 2 fő füvet nyír. Szinte nem győzzük a 
fűnyírást. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Nem lehetne kistraktort venni? 
 
Béndek József polgármester: 
Itt van a kistraktor, ma már üzemképes, minden baja volt. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mennyibe került? 
 
Béndek József polgármester: 
Olajat, szűrőt kellett cserélni, ékszíj kellett, akkumulátor kellett, az ülését kell rendbe 
tenni. kb. 100 ezer Ft-ba került. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Varga Ferencéknél a kiskocsmánál a hidat meg kellene szélesíteni. 
 
Béndek József polgármester: 
Meg fogjuk szélesíteni, viszünk oda gyűrűt. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A temetőtől elvitték a konténert. Vissza lehet tenni a katolikus temetőbe? 
 
Béndek József polgármester: 
Igen, visszavisszük. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Lesz a búcsú, wc-t kell hozni. 
 
Béndek József polgármester: 
Két hely jöhet számításba. A Búcsúteret helyre kellene hozni, vagy a régi focipályán 
lehetne a búcsú. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Mindegyik problémás. A Búcsútéren sár lesz. A régi focipálya azért nem jó, mert az erdő 
környéke tele lesz szeméttel. 
 
Béndek József polgármester: 
A régi focipálya tűnik jobbnak, de tehetjük oda is ahol tavaly volt. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ott nem jó. A régi focipálya jobb. Konténert és wc-t is lehet oda tenni. 
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Varga Zoltán képviselő: 
A konténert oda kellene tenni egy héttel előtte. Mi lesz a helypénzzel? Minden évben 
más kapta. 
 
Béndek József polgármester: 
Melyik civil szervezetet akarjuk ezzel támogatni? Dönteni kell róla. Egy kérésem, van, 
hogy ne lehessen szabálytalankodni, legyen szigorúan leszabályozva. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak kellene szedni a helypénzt. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Egyetértek a Zolival. 
 
Béndek József polgármester: 
Azt is lehet, hogy valamelyik szervezetet megtámogatjuk vele, de mi szedjük össze. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Viszont ha mi szedjük össze, akkor ne támogassuk meg egyik szervezetet sem.  
 
Béndek József polgármester: 
Jó, de a civil szervezetek támogatására fordíthatjuk. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A polgármester úr asztalán láttam egy olyan meghívót, ami a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft közgyűlésére szólt. 
Abán van a Kft. székhelye. Gyakorlatilag benne vagyunk egy olyan nonprofit kft-ben, 
ahol a települések 1-1 szavazattal rendelkeznek, Aba Nagyközség 348 szavazattal 
rendelkezik. 2009. július 9-én szálltunk be ebbe a kft-be. Azt kérném, hogy szedjék 
össze ezzel kapcsolatban a dokumentumokat. Feltételezem, hogy ez most arról szól, 
hogy Abán tudomásom szerint Abán kiírták a járóbeteg ellátó központ közbeszerzési 
eljárást másodszor is. Ha benne vagyunk valamilyen módon, akkor Abának elvileg 34,8 
millióval kellene beszállni. . 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ha 100 ezer Ft a kvótánk, akkor Abának 34,8 millió Ft. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Így van. A megjelentektől függően egy órán belül határozatképes a közgyűlés, az alapító 
okirat szerint. Valami őrületbe beléptünk be két évvel ezelőtt. Nézzük meg mi ez, és 
csináljunk vele valamit. 
 
Béndek József polgármester: 
Gondoljuk végig, amennyiben járó betegellátó központ lesz Abán, hogyan fognak átjárni 
az emberek? Hogyan veszik igénybe ezt a szolgáltatást? Nekünk ebben is 
Székesfehérvári a járható út. 
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Theisz Imre képviselő: 
Van Sárbogárdon és Enyingen is.  25 km- be nem kell egy újabb járó betegellátó 
központ. Orvos hiány van, nem tudják betölteni orvosokkal. 
 
Béndek József polgármester: 
Feltűnt, hogy Káloz hiányzik a felsorolásból. Megkérdeztem a kálozi polgármestert, és 
elmondta, hogy a megközelíthetőség miatt nem vesznek ebben részt. 
 
Monárné Tarman Renáta jegyző: 
Amikor engem kineveztek, 2009-ben, utána itt volt együttes ülés és akkor döntöttek 
erről. 
 
Béndek József polgármester: 
Ezzel foglalkoznunk kell, mert a települések lakóinak nagy része nem tudja elérni ezt a 
szolgáltatást. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ahhoz biztosítson feltételeket. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Most ha végig megyek a falun, nagyon csúnyán néz ki. Elmondta a polgármester úr, hogy 
a fűnyíró kapacitás nagyon kevés. A főút melletti füves területeket régóta nézegetem. A 
főút mellett jó lenne végig úgy levágni a füvet, hogy az útsíkjával egyben legyen. Értem a 
nehézségeket, de akár költsünk rá. A mellékutcákra most nincs esély. Ha a főút mellett 
levágnánk a füvet, egészen más lenne a kép. Az utca névtáblák is sokat javítanának a 
faluképen. A sok görbe KRESZ tábla is rondán néz ki. A villanyoszlopok, telefonoszlopok 
is össze-vissza állnak. Felkérhetjük az E.ON-t, hogy igazítsa meg az oszlopokat? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Felkérhetjük őket, de kicsi az esély rá, hogy megteszik. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha egy kicsit a kinézetünkön tudnánk csiszolni, mindenkinek jól esne. 
 
Béndek József polgármester: 
Sajnos nagyon kevés közcélú munkásunk van. El kezdtük a buszmegállótáblákat, 
hirdetőtáblákat javítani. Három tájékoztató táblát fogunk elhelyezni a faluban. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A táblák szinkronban vannak a meglévőkkel? 
 
Béndek József polgármester: 
Igen, ugyan az a stílusa a tábláknak. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az út menti fűnyírást nem lehetne egy vállalkozóval elvégeztetni? 
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Béndek József polgármester: 
Nézzük meg a lehetőségét. Én is nagyon szeretném, ha a főút melletti terület rendben 
lenne. A tulajdonosokat is fel kell szólítanunk. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mi az, hogy a tulajdonos kötelessége, és utána azt mondjuk, hogy ez közterület 
 
Theisz Imre képviselő: 
A tulajdonosnak tetszik, nem tetszik, rendben kell tartani az előtte lévő területet. 
Gazban áll az ország, ez katasztrófa. 
 
Béndek József polgármester: 
Tavaly volt 6 emberünk, most van 2. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A Közútkezelő csak a falun kívüli részt tartja rendben.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A ház előtt a járdaszegély mellett, meddig köteles a tulajdonos rendben tartani a 
területet? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ha kapubejárót akarsz csinálni, akkor, ha nincs engedély, akár elbontatja veled. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Ha valakinél nagy a gaz megbüntetik, de a KPM csak az út szélét vágja le, ha fát kell 
kivágni, akkor az egész terület az övé.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Beszéltünk településfejlesztési koncepcióról. Nagy dolgokat álmodhatnánk. Picit 
rendezettebbek tudunk lenni vagy nem? Ha két közhasznú munkásunk van, akivel füvet 
tudunk vágatni, akkor ez így marad 10 évig.  
 
Béndek József polgármester: 
Nagyon nem szeretném, ha így maradna. Ahhoz hogy többet tudjunk tenni, változtatni 
kell. Lehet bevonni embereket. Egy-egy alkalommal már megtettem. Nagyon 
pénzszűkében vagyunk. Ez a falu nagyon hosszú, ebben is szerencsétlenek vagyunk, de 
azon leszünk, hogy ez meglegyen. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A mi kis traktorunkkal ezt a padkát m nem lehet megvágni. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Vannak gépeim, de én biztosan nem vállalnám el, mert ezekkel a gépekkel nagyon 
veszélyes dolgozni. Felveri a kavicsot, kárt okozhat, minden egyes autónál nem lehet 
megállni, mert soha nem végez. 
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Béndek József polgármester: 
Van két ember, aki az árkokat rendezi. Van kettő, aki állandóan füvet nyír, most elindult 
a traktor is. Van két vízi társulatos emberünk, akiket időnként be tudok tenni a 
közterület fenntartásba. Most négyen tudnák vágni a füvet. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Levágnák előttem is? Mert ha nem, akkor, azt kérdezem, hogyan differenciálunk? 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Azt nem tartanám korrektnek. A főút mentén a padkán belül az árok kezdetéig 
vízszintes részt mindenki előtt le kell vágni. Erre van most realitásunk. Kerítéstől 
kerítésig vágnánk, akkor minden mellékutcában is kellene. Az árok külső széléig 
gondolom. Tíz éve nem láttam még olyat, hogy legalább az árok külső éléig le lenne 
vágva a fű. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A murvás részen kívül egy kicsit jobbról-balról. Damilos fűnyíróval is lehet, mert 
tesznek oda egy paravánt. 
 
Béndek József polgármester: 
Durván 20 olyan ingatlan van, amit nem gondoznak a főút mellett. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nem egyszerre vágják a füvet. Nekünk kellene képesnek lenni és az út két szélét levágni. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Itt január körül a kultúrházban a fűtési rendszert szétválasztottuk költségtakarítás 
céljából. Az óvodában a konyhában a falakon folyt a víz, mert az átalakításkor a 
szellőzésről elfeledkeztek. Durván 600-700 eFt az árajánlata a vállalkozónak, egyetlen 
egy villanymotor nélkül meg lehetne oldani a szellőzést, de nem hozom elő, mert nincs 
forrásunk erre. Itt is százezrek vannak. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Így ez a falu ilyen marad. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A lakosok 90 %-a levágja a füvet. A hivatal összedől, az egy más dolog, nem építünk 
hivatalt. A táblákkal nem tudunk mit kezdeni, mert a közútkezelőé. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Van egy csomó tábla, ami nem a közútkezelőé. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Nincsenek szabályozva a mellékutcák forgalmi rendje, a 6307-es út mentén a táblákhoz, 
igazából nem nyúlhatunk hozzá. 
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Béndek József polgármester: 
Mennyiségre van 6 fűnyírónk, abból ma 1 volt üzemképes. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A kistraktorról az a véleményem, hogy hétvégén kéthetente udvarban füvet vágjanak 
vele. Napi használatra nem való.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Tudnék megoldást mondani. Van területünk a katolikus egyháznál, az önkormányzat 
vágja a füvet. A kultúrháznál nem tudom, ki vágja füvet. Kell szólni olyannak, akinek van 
fűnyírója, vagy éjszaka kell levágni, amikor nincs forgalom. Tájékozatjuk a lakosságot. 
Havonta egyszer levágjuk az út két szélét. A Kultúrház mögött levágja a traktoros. 
 
Béndek József polgármester: 
A katolikus templomnál nem nekünk kellene vágni a füvet, mert nem a mi területünk. A 
református templomkert önkormányzati terület. Sok a terület, amit rendben kell 
tartani. A két temető, a gesztenyés, a vízmű körüli terület. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Más település hogyan oldja meg? 
 
Theisz Imre képviselő: 
A temetőket az egyházak tartják fenn, úgymond övék a haszon. Ahol az önkormányzat 
tartja fenn, ott az önkormányzat szedi be a díjat.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
5,5 hektár területet kell kaszálni, más településen esetleg kettőt. 
 
Béndek József polgármester: 
Kálozon sincs levágva a fű, de ez bennünket nem vigasztal. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Mátyásdombon hogyan oldják meg? 
 
Béndek József polgármester: 
Ötször annyi a költségvetése, mint a miénk. Azon vagyok, hogy az eszközeinket rendbe 
tegyük. Van kettő jó gépünk, a többit folyamatosan rendbe kell tetetni. Az emberek 
olyanok, amilyenek. Kettőt tudunk fűnyírásra használni,és van még kettő, akit másra 
tudunk használni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Van erre a célra elkülönített pénzünk a költségvetésben? 
 
Béndek József polgármester: 
Van egy olyan keret, ami tavaly is felhasználásra került, annak a 80 %-a, kb. 600 ezer Ft. 
Üzemanyag, damil, zsír, javítás. 
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Simon Zoltán képviselő: 
Én most itt ebből a beszélgetésből nem látom azt, hogy mi ezt a kérdést határozottan 
rendbe fogjuk tenni. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Kérni kell a vállalkozóktól ajánlatot és akkor lesz miről beszélni. 
 
Béndek József polgármester: 
Ezekkel az emberekkel ennyit tudunk végezni. Csinálják ők, de teljesítményben ennyire 
képesek. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Rátermettség kérdése. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az utakról mit gondoltok? 
 
Béndek József polgármester: 
Az elgondolás az, hogy a főút nyugati részén, Damjanich, József, Szabadság, Rózsa, Dózsa 
és a Kossuth utcára kértünk árajánlatot. A Damjanich, József utcára sávos helyreállításra 
kértünk ajánlatot. A Szabadság, a Rózsa és a Kossuth utcára szórt zúzalékos 
helyreállításra gondoltunk.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Amelyik utcában jó volt a vízelvezetés, ott jó maradt az út, de ahol nem volt jó a 
vízelevezés, ott megadta magát. A Kossuth utcának is szinte alig van hosszirányesése. 
Annak idején nem volt rá pénz.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az alpolgármesteri tiszteletdíjamról lemondtam településfejlesztési célra. 
Beszélgettünk róla, hogy minden hónapban ez a pénz egy külön számlára menne és 
meghatározott keretek szerint majd felhasználásra kerülne kimondottan 
településfejlesztési célra. Beszélgetünk arról, hogy 600 ezer Ft van kalapban, ehhez 400 
ezer Ft –ot lehetne csoportosítani, vagy önerőt képezni az utak felújítására. Nyilván ez a 
pénz év végre fog összejönni, de ettől függetlenül, ha van rá lehetőség, (az a kérdés, 
hogy sikerül-e a Swietelskyvel kompromisszumot kötni) előbb, akkor még ebben az 
évben jó lenne megcsinálni, vagy elkezdeni. 
 
Béndek József polgármester: 
A kezdés a Damjanich utcáról szól, onnan indulnánk el. Látjuk, hogy milyen összegbe 
kerülne. A forrást kell előteremteni. Várunk valamiféle pályázati lehetőséget, de nagyon 
szűkek a lehetőségek. A Swietelskyvel valamilyen kompromisszumos megállapodást 
fogunk kötni, Káloz, Sárkeresztúr és Soponya. Külön egyezkedés folyik, keressük a 
megoldást. Meg kell nézni, hogy a városkörnyéki alapból tudunk-e kamatmentes hitelt 
kérni.   
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Simon Zoltán képviselő: 
A Swietelsky bíróságra hívta Abát, majd visszahúzták. 
 
Béndek József polgármester: 
Bírósági úton van a dolog. A gesztor nem fogadta el a kivitelező feltételeit, azt illetően, 
hogy halasztásra kerüljön a tárgyalás, így folytatódik a per, július 11-én lesz a következő 
tárgyalás. Közben a tárgyalások folynak a Swietelskyvel, erre politikai akarat is van. A 
gesztorral nem tud és nem is akar tárgyalni a kivitelező, mert Abának az az érdeke, hogy 
minél tovább húzza az időt, mert nincs pénze. Nekünk viszont az az érdekünk, hogy 
minél előbb zárjuk le. Valósuljon meg a műszaki átadás, mert addig nem lehet 
továbblépni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mikor valósulhat meg? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Egy biztos, hogy valamiféle kompromisszumos megoldás lehet csak. Mindenképpen 
engedni kell, nem lehet ragaszkodni a szerződéshez. Van egy készültségi fok, és van egy 
csatorna, ami úgy, ahogy működik, ezt nem látjuk, mert földben van. Vannak az utak a 
föld fölött, amit látunk. Ezzel lehet mit kezdeni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A Swietelsky szeretne kihagyni egy csomó mellékutcát. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Mint műszaki ellenőr a tényleges állapotot fogom leírni, és a döntés a megrendelőé. 
Sajnos 2006. decemberében meg lehetett volna ezt a dolgot állítani. El lett nagyolva a 
beruházás. Forrás hiányos, vagy nem, a mai napig nem tudom megmondani. 
 
Béndek József polgármester: 
A Kormányhivatal kétszer behívott bennünket. A Kormány részéről is az az elvárás, 
hogy ezt a jogsértő állapotot meg kell szüntetni. Teljesen törvénytelen helyzet. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A hivatal merre fele próbál bennünket terelni? Sugallja azt is, hogy engedjetek? 
Egyezzetek meg? Az eredeti kiírás szerint kérjük átadni a dolgot. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ez a legegyszerűbb. Így is lehet. Lehet vitatkozni. Semmi nem lett átvéve. Ez egy 
borzasztó bonyolult ügy. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Durván 800 milliót vár még a Swietelsky. 
 
Béndek József polgármester: 
Azt mondja a kivitelező, hogy fizessetek ki 400 milliót, és a többitől eltekint. 
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Simon Zoltán képviselő: 
A négy település fizessen ki 400 milliót, átadja és elmegy, és nem csinál egy kapavágást 
sem. 
 
Béndek József polgármester: 
A műszaki átadásnak feltételei vannak, milyen hibákat kell kijavítani. Az úton kívül 
Soponyán néhány millió Ft-ról van szó. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Akkor a kivitelező abban gondolkodik, hogy fizessünk 400 milliót, kijavítja a hibákat, és 
elmegy. Gyakorlatilag a cég azt mondja, hogy nem lesznek utak és fizessél 400 milliót. 
Most mondom, hogy én itt Soponyán aláírásgyűjtésbe kezdek, a legszélesebb köröket 
fogom megmozgatni, és ez nem fenyegetés, ha ez a dolog így megpróbál befagyni. Én 
ilyen kompromisszumokba nem megyek bele. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A Jóska azt mondta el, hogy hol áll a dolog. Én azt fogom leírni, amit nekem le kell írni. A 
csatornaszakasz elviszi a szennyvizet, de biztos, hogy nem terv szerint készült. Én 
ezeket fogom leírni, és a megrendelő fogja eldönteni, hogy mennyire veszi figyelembe a 
műszaki ellenőr véleményét. 
 
A képviselő-testület 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  nyílt ülését 20:30 órakor bezárta.  
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