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Iktatószám: 1456-5/2011. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 

augusztus 11. napján 8:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülésén 

 
Jelen vannak: 

Béndek József  polgármester 
Dr. Ulcz Gyula  alpolgármester 
Hollósi Lászlóné  képviselő 
Nagy Zsolt   képviselő 
Simon Zoltán    képviselő 
Varga Zoltán    képviselő 

 
Meghívottak:    

Molnárné Tarman Renáta  jegyző 
Miklós Imréné  jegyzőkönyvvezető 

 
Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 
fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Theisz Imre képviselő 
jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni. Nagy Zsolt képviselő később fog jönni. 
Elsőként a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szükséges dönteni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolom Hollósi Lászlóné képviselőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Lászlóné képviselő 
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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68/2011. (VIII.11.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról – 

2011. augusztus 11-i képviselő-testületi ülés 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. augusztus 11-i 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az 
alábbi döntést hozza:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. augusztus 11-i képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére  

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

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határid ő: azonnal  

 
 
Béndek József polgármester: 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Simon Zoltán képviselőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Simon Zoltán képviselő 
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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69/2011. (VIII.11.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról – 

2011. augusztus 11-i képviselő-testületi ülés 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. augusztus 11-i 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az 
alábbi döntést hozza:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. augusztus 11-i képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére  

Simon 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  

Határid ő: azonnal  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Már többször kértem, hogy a nyílt testületi ülés a kultúrházban legyen, és ne reggel 8 vagy 9 
órakor kezdődjön. A nyitott testületi ülés legyen kint a faliújságon. Kértem azt is, hogy ne 
előtte egy nappal kapjam meg az anyagot, mert most sem tudtam áttekinteni. Nem volt 
megszámozva a lap. Azt is kértem, hogy a jegyzőkönyveket tegyék fel az internetre. Ez 
diszkrimináció, hogy a lakosság ki van rekesztve a nyílt testületi ülésekről. Mutassák meg a 
faliújságon, hogy hol van kirakva, hogy ma nyitott testületi ülés van? Miért tegnap délelőtt 
kaptam meg a 100 oldalas anyagot?  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ez most egy rendkívüli ülés, mert augusztus 9–én a Magyar Államkincstár és 
Belügyminisztérium is értesített bennünket, hogy nagyon sürgősen lépnünk kell, az 
intézmények megalakításával, illetve a szükséges dokumentumok elkészítésével kapcsolatban, 
mert ellenkező esetben nem fogják finanszírozni az intézmények működését. Az ügyvédnő 9-
én küldte át az anyagot. Délután minden képviselőt próbáltunk telefonon felhívni, a testületi 
ülés időpont egyeztetése céljából.  Önt nem tudtuk elérni sem tegnap, sem tegnapelőtt. 
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Varga Zoltán képviselő: 
Nem tudtam készülni ebből az anyagból, nem fogok szavazni sehogyan. Nem tudok állást 
foglalni. 
 
Béndek József polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontot. 
 
RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE: 
1.)  Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala 

1.1.  59/2011. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosítása 
1.2.  60/2011. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosítása 
1.3. Intézményvezetői (iskolaigazgató, óvodavezető) pályázatok kiírása 
1.4. Intézményi dokumentumok (iskola, óvoda) elfogadása 

 
A képviselő-testületnek a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata, módosító indítványa nem 
volt. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a napirendet hagyja jóvá, fogadja el. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a rendkívüli nyílt ülés napirendjét: 

 
70/2011. (VIII.11.) számú képviselő-

testületi határozat  
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. augusztus 11. 
napján 8:00 órakor tartott rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülésének napirendjéről  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. augusztus 11-i rendkívüli nyílt 
testületi ülés napirendjét az alábbiakban határozza 
meg: 
 
1.) 1.)  Közoktatási intézmények 
átszervezésével kapcsolatos döntések 
meghozatala 
1.1.  59/2011. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat módosítása 
1.2.  60/2011. (V. 31.) számú képviselő-
testületi határozat módosítása 
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1.3. Intézményvezetői (iskolaigazgató, 
óvodavezető) pályázatok kiírása 
1.4. Intézményi dokumentumok (iskola, 
óvoda) elfogadása 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   Dr. Szekerczés Anna ügyvéd 

Béndek József polgármester: 
Megkérem a jegyző asszonyt, hogy összefoglalva, röviden ismertesse a napirendeket. Zoli 
egyébként igazad van, de ez az intézmények működésének a visszaállítása, semmi új nincsen 
benne. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A Renáta elmondja a lényeget, és az a fontos, hogy itt megértsük. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Május 31-én a képviselő-testület meghozta az intézmények átszervezésével kapcsolatos 
döntéseit, mely szerint szeptember1-től önállóan működik az iskola és az óvoda. A 
határozatok feltételes módban készültek, illetve volt egy olyan döntés, hogy amennyiben 
június 15-ig Abával megállapodás történik a kifizetetlen számlák rendezésére, abban az 
esetben Aba kérésének megfelelőn augusztus 1-től jöhettek volna létre az új intézmények.  
Abával azonban nem sikerült megegyezésre jutni, ezért a határozat 2. része lépett életbe. A 
társulásoknak augusztus 31. napjával meg kell szűnnie ahhoz, hogy szeptember1-től 
megalakulhassanak az önálló intézmények.  Az Államkincstár azonban a feltételes módú 
határozatokat nem tudja átvezetni a törzskönyvi nyilvántartáson, ezért mindenképpen testület 
elé kellett hozni a határozatok módosítását. Egyeztettem az ügyvéd nővel, és a Magyar 
Államkincstárral is felvettük a kapcsolatot, hogy mi az elvárásuk a pontos szövegezés miatt. 
A Belügyminisztérium is keresett bennünket az Államkincstáron keresztül, és ők 
szorgalmazták a rendkívüli képviselő-testületi ülést. A döntéseket küldeni kell a Magyar 
Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartáshoz, az Oktatási Hivatalhoz az OM azonosító 
miatt. Az intézményeknek önálló dokumentumok kellenek. Ezekről szólnak a határozati 
javaslatok. 
A Mesevár Óvoda alapító okirat módosítása feltételes mód nélkül, az eredeti elvárás szerint, 
2011. augusztus 31. napjával megszűnik a társulás, és szeptember 1-től létrejön a Mesevár 
Óvoda.  
 
Béndek József polgármester: 
Előzőleg feltételhez kötöttük a döntéseket, de a feltételek nem teljesültek, így a társulások 
augusztus 31. napjával szűnnek meg és  az új intézmények szeptember 1-től jönnek létre. 
Kérem, hogy aki elfogadja a Mesevár Óvoda Alapító Okirat módosítását, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
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71/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-

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

határozat módosítása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta 59/2011. (V. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat módosítása ügyét, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

I. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete az 59/2011. (V.31.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A I. pont bevezetőjében, 1. és 3. pontjában a 
Mesevár Óvoda Alapító Okirata módosításának 
időpontja 2011. augusztus 31-i hatályú.   
 
2. A határozat I/3. pontjában a módosított 3.5. pont 
szövegezése kiegészül a „s  67/2011. (VIII. 11.) 
számú határozata” mondatrésszel.  
 
3. A I/10. pontja a 2011. szeptember 1-től” 
mondatrészt követően kiegészül az „Azon gyermek, 
aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján” mondatrésszel.  
 

II. 
 
A Képviselőtestület a Mesevár Óvoda Alapító 
Okiratát az 59/2011. (V.31.) és jelen határozatában 
foglalt módosítással az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe 
foglalja, felhatalmazva a Polgármestert és a Jegyzőt 
annak kiadására.  
 
Felelős:  Béndek József Polgármester 
   Molnárné Tarman Renáta Jegyző 
Határid ő: azonnal 
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III. 

 
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a 
Mesevár Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatósága részére 10 napon belül történő ismételt 
megküldése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.    
 
Felelős:  Molnárné Tarman Renáta Jegyző 
Határid ő:  döntést követő 10 nap 

 
 
Béndek József polgármester: 
Zoli tartózkodtál? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Nem mondtam semmit. Nem tudtam készülni, mert tegnap délután kaptam meg az anyagot. 
Azt kérem a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy egy fő nem vett részt a szavazásban.  
 
Béndek József polgármester: 
A Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat 
módosítása is 2011. augusztus 31. Kérem, hogy aki ezt a módosítást elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
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72/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
60/2011. (V. 31.) számú képviselő-testületi 

határozat módosítása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta 60/2011. (V. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat módosítása ügyét, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

I.  
 

1. Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete a 60/2011. (V.31.) számú 
határozata I. pontja bevezetőjét, valamint a Gróf 
Zichy János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirata 
bevezetőjét akként módosítja, hogy a Gróf Zichy 
János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát 2011. 
augusztus 31-napjával módosítja, egyidejűleg „az 
56/2011. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 
3. pontjában foglaltak maradéktalan teljesülése 
esetén 2011. augusztus 1-jei hatállyal” mondatrészek 
hatályukat vesztik.  
 
2. A I/10.1.4. és 10.1.7. pontja a 2011. szeptember 
1-től” mondatrészt követően kiegészül az „Azon 
tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján” mondatrésszel.  
 

II. 
 
A Képviselőtestület a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
jelen határozattal módosított 60/2011. (V.31.) számú 
határozatával megállapított Alapító Okiratának 
kiadására a Polgármestert és a Jegyzőt.  
 
Felelős:  Béndek József Polgármester 
   Molnárné Tarman Renáta Jegyző 
Határid ő: azonnal 
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III. 

 
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Gróf 
Zichy János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
részére 10 napon belül történő ismételt megküldése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.    
 
Felelős:  Molnárné Tarman Renáta Jegyző 
Határid ő: döntést követő 10 nap 

 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Két önálló intézmény jön létre, önálló vezetőkkel. Az iskolaigazgató és óvodavezető 
magasabb vezetői beosztású álláshely, a törvény értelmében pályáztatni kell. A pályázati 
kiírásnak 30 napig kell kint lenni. Most már rövid az idő, ezért zárt ülésen határozott idejű 
megbízással át tudjuk hidalni ezt a problémát. Október 1-től tölthető be az állás. Szeptember 
23-ig kell beadni a pályázatokat, melyeket szeptember 30-ig el kell bírálni. A határidőknél 
figyeltem a törvényi előírásokra. 
 
Béndek József polgármester: 
Az iskolánál az Anikó tagintézmény-vezető volt, az óvodánál az Ildikó pedig vezető óvónő 
volt. Iskolaigazgató és óvodavezető lesz szeptember 1-től. 
Kérem, aki egyetért a Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény iskola igazgatói állás  pályázat kiírásával, kézfeltartással jelezze: 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
 

73/2011. (VIII.11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
magasabb vezetői beosztás pályázati 

felhívása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
magasabb vezetői beosztás pályázati felhívása ügyét, 
és az alábbi határozatot hozza: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete  fenntartói, irányítói 
jogkörében a Gróf Zichy János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
magasabb vezetői megbízására vonatkozó 
pályázati felhívás tartalmát az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
a Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői 
megbízás határozott időre, 2016. július 31-ig szól.  
 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8123 Soponya, 
Dózsa Gy. u. 5. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
Az igazgató felelős az intézményben a tanulók 
oktatásának-nevelésének megszervezéséért, az 
intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi 
feltételek biztosításáért, irányításáért. Az 
intézményben az alapfokú művészetoktatás fuvola, 
furulya, citera, népi ének, néptánc, kerámia, 
drámajáték tanszakokon folyik.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X. 8.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
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Pályázati feltételek: 
� főiskolai, a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti 
tanári, tanítói végzettség és szakképzettség, 
illetve az oktatott művészeti tárgynak 
megfelelő művész,  

� legalább 5 év pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (5)-(6) 
bekezdései szerint, vagy az oktatott művészeti 
tárgynak megfelelő művészeti pályán eltöltött 
legalább 5 év gyakorlat, ha legalább 3 év 
pedagógus munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlattal rendelkezik,  

� magyar állampolgár, vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy,  

� büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
� pedagógus szakvizsga,  
� magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,  

� közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén 
a kinevezés pedagógus munkakörre szól,  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 
� szakmai életrajz  
� az intézmény vezetésére vonatkozó program a 

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel 3 példányban  

� iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító 
okiratok másolata  

� 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen 
előéletet és hogy nem áll a foglalkozás 
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt  

� szakmai gyakorlatról szóló igazolás  
� nyilatkozat, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt 

ülésen történő tárgyalásához  
� nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez  
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� nyilatkozat, hogy hozzájárul a 

kormányrendeletben meghatározott 
véleményezők részére pályázata tartalmának 
megismeréséhez  

� nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja.  

 
A beosztás betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2011. október 1. napjától 
tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 
szeptember 23. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Béndek József polgármester nyújt a 
22/450-022-os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
� Postai úton, a pályázatnak a Soponya Község 

Önkormányzata címére történő megküldésével 
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 32. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 1473/2011., 
valamint a munkakör megnevezését: igazgató 
(magasabb vezetői).  

� Személyesen: Béndek József polgármesternél, 
Fejér megye, 8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.  
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben, a 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendeletben meghatározott szervezetek 
véleményezik. A véleményezést követően a 
pályázatokról Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete dönt.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. 
szeptember 30.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje:  
� Polgármesteri Hivatal Soponya - 2011. 

augusztus 12.  
� Oktatási és Kulturális Közlöny 
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Egyéb információk a pályázattal kapcsolatosan: 
� A kinevezés 4 hónap próbaidővel történik. 
� A munkáltató lakást nem tud biztosítani.  
� A szakmai önéletrajzot, valamint a szakmai 

elképzeléseket CD-n is csatolni kell. 
 

II. 
 
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a pályázati 
felhívás közzétételével kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő:  döntést követő 5 nap 
Felelős:   Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért a Mesevár Óvoda óvodavezető állás pályázat kiírásával, kézfeltartással jelezze. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
 

74/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Mesevár Óvoda magasabb vezetői beosztás 

pályázati felhívása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda magasabb 
vezetői beosztás pályázati felhívása ügyét, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete fenntartói, irányítói 
jogkörében a Mesevár Óvoda magasabb vezetői 
megbízására vonatkozó pályázati felhívás 
tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:  
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Soponya Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 
Mesevár Óvoda 

óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás 
ellátására: 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői 
megbízás határozott időre, 2016. július 31.-ig szól.  
 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8123 Soponya, 
Petőfi S. u. 131. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvodavezető felelős az intézményben az 
óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének 
megszervezéséért, az intézmény működéséért, a 
személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, 
irányításáért.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X. 8.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
� főiskola, a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti 
óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógusi 
végzettség és szakképzettség,  

�  legalább 5 év pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (5)-(6) 
bekezdései szerint,  
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�  magyar állampolgár, vagy külön jogszabály 

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy,  

� büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
� pedagógus szakvizsga,  
� magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,  

� közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén 
a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 

� szakmai életrajz,  
� az intézmény vezetésére vonatkozó program a 

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel 3 példányban,  

� iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító 
okiratok másolata,  
 

� 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen 
előéletet és hogy nem áll a foglalkozás 
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,  

� szakmai gyakorlatról szóló igazolás,  
� nyilatkozat, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt 

ülésen történő tárgyalásához,  
� nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,  

� nyilatkozat, hogy hozzájárul a 
kormányrendeletben meghatározott 
véleményezők részére pályázata tartalmának 
megismeréséhez,  

� nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja.  

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör legkorábban 2011. október 1. napjától 
tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 
szeptember 23. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Béndek József polgármester nyújt a 
22/450-022-os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
� Postai úton, a pályázatnak a Soponya Község 

Önkormányzata címére történő megküldésével 
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 32. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 1474/2011., 
valamint a munkakör megnevezését: 
óvodavezető.  

� Személyesen: Béndek József polgármesternél, 
Fejér megye, 8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.  
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben, a 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendeletben meghatározott szervezetek 
véleményezik. A véleményezést követően a 
pályázatokról Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete dönt.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. 
szeptember 30.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje:  
� Polgármesteri Hivatal Soponya - 2011. 

augusztus 12.  
� Oktatási és Kulturális Közlöny 
 
Egyéb információk a pályázattal kapcsolatosan: 
� A kinevezés 4 hónap próbaidővel történik. 
� A munkáltató lakást nem tud biztosítani.  
� A szakmai önéletrajzot, valamint a szakmai 

elképzeléseket CD-n is csatolni kell. 
 

II. 
 
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a pályázati 
felhívás közzétételével kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő:  döntést követő 5 nap 
Felelős:   Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Minkét intézmény vonatkozásában a működéshez vannak kötelező dokumentumok. Az 
iskolánál a Szervezeti és Működési Szabályzat, Minőségirányítási Program, Pedagógiai 
Program és a Házirend.  Az Anikó által elkészített dokumentumokat megnéztem, a 
jogszabályi követelményeknek megfelelnek. A szakmai részét szakemberek készítették. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
A Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és a Nevelő testület is jóváhagyta a 
dokumentumokat. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az Óvodánál is így van. 
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom fogadjuk a szükséges dokumentumokat.  Aki elfogadja az iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, kérem kézfeltartással jelezze.  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
 

75/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
szervezeti és működési szabályzatának 

elfogadásáról 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
szervezeti és működési szabályzatának elfogadása 
ügyét, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
szervezeti és működési szabályzatát.  
 
A szervezeti és működési szabályzat terjedelmére 
tekintettel e határozat mellékletét képezi.  



18 

 

 
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 
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom fogadjuk el az iskola Minőségirányítási Programját. 
 
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, ( Varga Zoltán 
képviselő nem vett részt a szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
 

76/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

minőségirányítási programjának 
elfogadásáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
minőségirányítási programjának elfogadása ügyét, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
minőségirányítási programját.  
 
A minőségirányítási program terjedelmére tekintettel 
e határozat mellékletét képezi.  
 
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 
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Béndek József polgármester: 
Javaslom fogadjuk el az iskola Pedagógiai Programját. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
 

77/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

pedagógiai programjának elfogadásáról 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
pedagógiai programjának elfogadása ügyét, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
pedagógiai programját.  
 
A pedagógiai program terjedelmére tekintettel e 
határozat mellékletét képezi.  
 
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: 
Javaslom fogadjuk el az iskola Házirendjét. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
 

78/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

házirendjének elfogadásáról 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
házirendjének elfogadása ügyét, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
házirendjét.  
 
A házirend terjedelmére tekintettel e határozat 
mellékletét képezi.  
 
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: 
Javaslom fogadjuk el a Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
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79/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Mesevár Óvoda szervezeti és működési 

szabályzatának elfogadásáról 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda szervezeti 
és működési szabályzatának elfogadása ügyét, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Mesevár Óvoda szervezeti és 
működési szabályzatát.  
 
A szervezeti és működési szabályzat terjedelmére 
tekintettel e határozat mellékletét képezi.  
 
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: 
Javaslom fogadjuk el az óvoda minőségirányítási programját. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
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80/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Mesevár Óvoda intézményi 

minőségirányítási programjának 
elfogadásáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda intézményi 
minőségirányítási programjának elfogadása ügyét, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Mesevár Óvoda intézményi 
minőségirányítási programját.  
 
Az intézményi minőségirányítási program 
terjedelmére tekintettel e határozat mellékletét 
képezi.  
 
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: 
Javaslom fogadjuk el az óvoda helyi nevelési programját. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
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81/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Mesevár Óvoda helyi nevelési 
programjának elfogadásáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda helyi 
nevelési programjának elfogadása ügyét, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Mesevár Óvoda helyi nevelési 
programját.  
 
A helyi nevelési program terjedelmére tekintettel e 
határozat mellékletét képezi.  
 
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: 
Javaslom fogadjuk el az óvoda házirendjét. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, (Varga Zoltán képviselő az ülésen jelen volt, azonban nem vett részt a 
szavazásban) az alábbi határozatot hozták: 
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82/2011. (VIII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Mesevár Óvoda házirendjének 

elfogadásáról 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda 
házirendjének elfogadása ügyét, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Mesevár Óvoda házirendjét.  
 
A házirend terjedelmére tekintettel e határozat 
mellékletét képezi.  
 
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 

 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A gazdálkodás az alapító okiratokban szerepel. Változás nincs, részben önállóan gazdálkodó 
intézmények lesznek, az önkormányzati költségvetés részét képezi az intézmények 
költségvetése. A személyi típusú kérdésekben önállóan döntenek, a többiben viszont az 
önkormányzat dönt.  Önálló számlával az intézmények nem rendelkeznek, náluk nem lesz 
számlaforgalom. 
 
Béndek József polgármester: 
Az eddigi szolgáltatói szerződéseket Abától el kell kérni, és augusztusban újra kell kötni, 
hogy szeptember 1-én zavartalan legyen a működés. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Abával megkezdtük az egyeztetéseket, a személyi anyagokkal kapcsolatban is. A 22-i héten 
fogják átadni a személyi anyagokat. 
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Varga Zoltán képviselő: 
A lakosság részéről többen érdeklődtek a vérvétellel kapcsolatban. Ígéretet kaptam a 
képviselő-testülettől, hogy a lakosság részére ez a szolgáltatás meg lesz oldva. Hol tartunk? 
 
Béndek József polgármester: 
Majd elmondom, de most tartsuk meg a zárt ülést, és utána folytatjuk. 
 
A képviselő-testület 8:30 órától zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülés végeztével, 9:00 
órakor folytatta nyílt ülését. 
 
Béndek József polgármester: 
A vérvételnek az egyetlen akadálya, hogy az asszisztensnő nem vállalja a vér levételét. A 
településen 30-40 fő rendszeresen, havonta jár vérvételre. Van olyan település, ahol ezt úgy 
oldják meg, hogy leveszik a vért, beszállítják a laboratóriumba, az eredményt interneten 
keresztül eljuttatják a háziorvoshoz. A vérvételt általában az asszisztens végzi, térítés 
ellenében, nem hivatalosan 500-1000 Ft-ért. A doktornő havi 80-100 ezer Ft-ért csinálná meg 
hivatalosan. Meg kell ezt gondolni, nem azt mondom, hogy vessük el a gondolatot.  Meg 
kellene beszélni, hogy az emberek hajlandóak-e erre fizetni? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Munkaidő alatt a doktornő nem veheti le a vért? 
 
Béndek József polgármester: 
Erre nem lehet kötelezni a doktornőt. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A kálozi asszisztens nem jönne át? 
 
Béndek József polgármester: 
Gondoltunk erre, de akkor a doktornő felségterületébe lépnénk. Azt kellene tudni, hogy a 30-
40 ember hajlandó-e fizetni kb. 1000 Ft-ot alkalmanként? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az emberek szerintem hajlandóak lennének ezért fizetni. A lakosság egészsége érdekében 
igenis ezt meg kell oldani, még ha áldozni is kell rá. A következő ülésre az érintett 
személyeket kiértesítenénk és közösen megbeszélnénk, ők is elmondanák a véleményüket.   
 
Béndek József polgármester: 
Ha összejönne a pénz, amit ha szükséges, természetesen kiegészítünk, és  a doktornőt ki 
tudjuk fizetni, akkor azt mondom legyen. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Külön megbeszélés keretében kellene ezt tisztázni, nem testületi ülésen. 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Akit érdekel a dolog, elmegy a megbeszélésre és elmondja a javaslatát. 
 
Béndek József polgármester: 
A hiányzó összeget pótolni kell, erről kell majd a képviselő-testületnek dönteni.  
Nyilvánvaló, hogy a teljes finanszírozást nem tudjuk felvállalni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Ennyi áldozatot kell vállalni, nekünk a lakosságot kell szolgálni. 
 
Béndek József polgármester: 
Összehívjuk az embereket, de nem kötelezhetünk senkit, önkéntes dolog. Remélem, hogy be 
fogják tartani az ígéretüket. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Remélem, mindenki fogja tartani a szavát. 
 
Béndek József polgármester: 
A doktornő körbe járta ezt a dolgot és működhetne. Még a vér beszállítását kell megbeszélni 
a doktornővel. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Azt javasolnám, hogy augusztus 25-én legyen a képviselő-testületi ülés, és előtte meg lehetne 
kérdezni erről az érintett személyeket, egy megbeszélés keretében.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
A lakosság részéről szeretnék elolvasni a nyílt ülés jegyzőkönyveit, de nincsenek a honlapon.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A honlap szerkesztése kikerült a feladataim közül, erre nem tudok válaszolni. December 31-
ig tudtam kezelni a honlapot, illetve tartalmát.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
El kell küldeni a Barninak a G-portál-ra a jegyzőkönyveket. A kultúrházban miért nincs 
kirakva a jegyzőkönyv? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A jegyzőkönyv 3 példányban készül. Egyet elküldünk a Kormányhivatalhoz, egy irattári 
példány, és egy van kirakva a hivatalban. A kultúrházban a rendeletek vannak kirakva. 
 
Béndek József polgármester: 
Ha valakit érdekel, bejön és megnézheti a jegyzőkönyveket. Meg kell nézni a honlapot, 
aktualizálni kell, mert még mindig a régi dolgok vannak rajta.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
A Barnival közösen nem lehetne a honlap? 
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Simon Zoltán képviselő: 
Az önkormányzat honlapja csak az önkormányzaté és senki másé.  
 
Béndek József polgármester: 
Hívjuk a rendszergazdát és tegyük rendbe a honlapot, mert már nekem is kellemetlen. 
 
Simon Zoltán képviselő:  
Megkaptak minden információt? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Igen, dvd-n mindent megkaptak. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az iskolai laptop programban a Varga Zoltán dolgozik. Ezzel semmi gondom. 
Önkormányzati költséghelyen van? 
 
Béndek József polgármester: 
Iskolai költséghelyen van, pontosabban, amit Abának kellene fizetnie, de nem fizet, ezért 
Aba helyett mi fizetjük ki a számlát. Erre a tanévre szólt a megbízása, majd szeptembertől 
helyére kell tenni ezt a dolgot. Ez olyan, mint egy külsős tanár. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Végig lett vágva a főút mellett a fű az óvodáig, majd a Nagyláng Vendéglőig kihagyták, a 
Dózsa utcában levágták a füvet.  A mellékutcák miért vannak hátrányos helyzetben? 
 
Béndek József polgármester: 
Az óvodáig lett levágva a fű. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Akkor téves információt kaptam. A mellékutcákban lakók miért vannak hátrányos 
helyzetben? 
 
Béndek József polgármester: 
Nincsenek hátrányos helyzetben. A temetőket, önkormányzati közterületet sorra kell 
vennünk.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Én a magam részéről ezt az egészet beszüntetném, mert joggal mondják a mellékutcákban 
lakók, hogy náluk miért nem vágják le a füvet? Ebben nem lehet igazságot tenni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Sok nézőpont van. Azt gondolom, hogy szinte mindenki el tudja fogadni, hogy legalább a 
főút legyen rendben. Teljesen más a falukép. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nem tudják elfogadni. 
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Simon Zoltán képviselő: 
Nem biztos, hogy az egész a lakosság véleménye jutott el hozzánk. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nem az elvvel van problémám, csak nem tudom, hogy ez a megoldás szerencsés-e? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A Petőfi utcában a Bóka Sándor telke nagyon ronda gazos. Szemben van egy telek, amit az 
önkormányzat levágat. Hogyan van az fizetve? 
 
Béndek József polgármester: 
Nem mehetünk be magánterültre. Nem mi vágjuk ott a füvet. Felszólítjuk a tulajdonost, hogy 
tegye rendbe a területét. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Azzal nem leszünk előrébb, ha büntetünk, mert a gaz attól ott marad. 
 
Béndek József polgármester: 
Magánterületre nem mehetünk be, mert az szabálysértés. 
 
09:05 perckor Nagy Zsolt képviselő érkezett, így a képviselő-testület létszáma 
6 főre emelkedett, mely a határozatképességet nem befolyásolta.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Láttam, hogy a református temetői út két oldala le van vágva. Így sokkal kultúráltabb, 
gondozottnak néz ki.  
 
Béndek József polgármester: 
Ebben teljesen egyetértünk. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nem a kerítésig, hanem az árok széléig kellene vágni a füvet. 
 
Béndek József polgármester: 
Így vágjuk, nem a kerítésig. Az aszfalt szélétől az árok belső széléig. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Van egy-két gócpont a faluban, ami nagyon elhanyagolt. A régi gyógyszertár miatt szólni 
kellene a tulajdonosnak. 
 
Béndek József polgármester: 
Van több ilyen telek a faluban, fel lehet szólítani a tulajdonost, de magánterületre nem 
mehetünk be füvet vágni.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az előző polgármester idejében volt olyan, hogy le lett vágva a fű és kifizették a költséget.  
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Megkerestek bennünket, hogy nem tudják megoldani a kaszálást, és kifizetik a költséget. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Nem lehetne az idős embereknél, bérkaszálással megoldani a kaszálást és kifizetnék? 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
A tulajdonos kötelessége rendben tartani a területét. Ez nem jótékonykodás. 
 
Béndek József polgármester: 
Van egy parlagfüves csapatunk, akiket a Sárvíz kistérség foglalkoztat. Hat ember két 
hónapig, augusztus 31-ig rendezi azokat a területeket, ahol parlagfű van. A Búcsútéren 
voltatok mostanában? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A Búcsútéren elég nagy a gaz és tele van szeméttel. A közcélúak a rengeteg szemetet 
belerakhatnák egy kukába. 
 
Béndek József polgármester: 
A földet el kellene teregetni, de van ott aszfalt is. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az a Swietelskyé. Egyébként mit csinálunk most ott? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A helyi vállalkozókat be kellene vonni és a dűlőutakra kivinni az aszfaltot. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az a legrosszabb. Ez nem jó ötlet, a dűlőutak úgy néznek ki szépen, ahogy vannak. Azt a 
szokást el kellene felejteni, hogy a törmeléket kiviszik a dűlőutakra. Megint fel vállalni 
valakinek a szemetét. A csatorna kivitelező szemete van a Búcsútéren, és 100 millió 
nagyságrendű a rendbetétel költsége. Ezt oda ajándékozzuk nekik? Jelentsük fel őket 
környezet szennyezésért, és ne hogy nekiálljunk rendbe tenni a területet. Kit engedtünk oda 
be? 
 
Bének József polgármester: 
A Magyar Ferenc viszi a földet és tölti fel az udvarát. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nem fogja azt mondani a kivitelező, hogy beleavatkoztunk a dolgába? Kapott engedélyt a 
Swietelsky, hogy oda vigye a törmeléket? Milyen feltételekkel? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Ki adott nekik engedélyt? Testületi döntés nincs róla. Az előző polgármester egy személyben 
döntött. 
 
Béndek József polgármester: 
Írásban nincs engedélye. 
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Simon Zoltán képviselő: 
Van kötelezettsége, hogy tisztán vissza kell adni a területet? Akkor törvénytelenül tette le a 
szemetét. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Ha ő azt mondja, hogy neki megengedték? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A Bíróság előtt majd tisztázódik. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A Környezetvédelmi Felügyelőségtől ma büntetést kaptunk. Ha nem teszünk semmit, akkor 
jön a következő büntetés. Ha elvisszük az aszfaltot, mit mondunk, hova szállítottunk el? 
 
Béndek József polgármester: 
Aki töltést akar vinni, elviheti. Ami ott marad, azt el kellene rendezni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Valaki a háttérben a kivitelező malmára hajtja vizet, neki akar segíteni. Az is hiba, hogy 
onnan hordja a földet a Magyar Ferenc. Meg kellett volna hagyni eredeti állapotában. Ki és 
milyen jogon engedte meg, hogy onnan hordják a földet? Ez abszolút helytelen. 100 millió 
Ft-ot ér a terület rendbetétele. 
 
Béndek József polgármester: 
Ezt is lehet csinálni, de akkor búcsúterünk sohasem lesz, mert soha nem lesz rendbe téve. 
Többször felszólítottuk a Swieteleskyt.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Fel kell jelenteni a Swietelskyt.  
 
Simon Zoltán képviselő:  
Gyűjtsek 50 embert és tegyük meg a feljelentést? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Környezetszennyezést csinált Soponya területén, mivel odavitte a műanyag csöveket, fóliát 
stb. Szemetet nem vihet oda.  
 
Béndek József polgármester: 
Azt mondja, hogy neki engedélye volt, hogy oda tegye a törmeléket.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ehhez írásos engedély kellett volna. Ha nincs a papírja, fel kell jelenteni. 100 milliót ér a 
terület rendbetétele. 
 
Béndek József polgármester: 
Döntsük el, hogy mi legyen. Pillanatnyilag mi vagyunk feljelentve a környezetvédelmi 
hatóságnál. Ha a feljelentést választjuk, az életben nem lesz rendben a Búcsúterünk. 
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Simon Zoltán képviselő: 
Ha nem jelentjük fel, a Swietelsky mínusz 300 millióval kivonul innen.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
A vérvételnél pár tízezer forinton variálunk, itt meg nem számít a pénz. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
A földet el lehet onnan vinni. Felszólítottak bennünket, hogy tegyük rendbe a területet.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha nekiállsz rendbe tenni a területet, utána már nem követelhetsz. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Bennünket felszólított a környezetvédelem. 
 
Béndek József polgármester: 
Azt a választ adtuk a Környezetvédelmi Felügyelőségnek, hogy elkezdtük a munkálatokat és 
kértük, hogy a büntetést ne szabják ki.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az aszfaltot hova tesszük? Nekem az a véleményem, hogy valaki a Swietelsky alá dolgozik, 
és megszabadítja 100 millió Ft tartozástól. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Ott van a vízforrásunk is, azt is szennyezi. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ott nincs semmilyen vízforrás, már sokszor elmondtam. A kutak az iskola udvarán vannak. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Helytelennek tartom, hogy hozzányúltunk a Búcsútérhez képviselő-testületi határozat nélkül. 
Egyszerűen nem is tudom, hogy van ehhez bátorságunk? Az ott 100 millió Ft-ot ér. 
 
Béndek József polgármester: 
Egy vállalkozó 700 ezer Ft-ért rendbe tenné a Búcsúteret. Ezt döntsétek el, ezt akarjuk-e 
vagy így marad? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Ki fizeti ki? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Le kell fotózni, dokumentálni a jelenlegi állapotot. Ha a kivitelezőre várunk soha sem lesz ott 
rend. Ha odakerül a sor, hogy a Swietelsky-vel tudunk erről tárgyalni, akkor oda lehet tenni a 
dokumentációt. 
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Nagy Zsolt képviselő: 
A Swietelsky-nek mehetne egy felszólító levél. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Küldtünk már több levelet is nekik. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Kértem oda ideiglenes sorompót, de nem történt meg. 
 
Béndek József polgármester: 
Az utakról kellene beszélnünk.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Két változat van. Az „A” változat szerint nincs bírósági per, nem lépünk fel hatékonyan, 
akkor  minden marad  így, ahogy van és a Swietelsky 300 millió Ft-tal adósunk marad. A 
„B” változat: bírósági pert indítunk, és legalább lenne esélyünk. 
 
Béndek József polgármester: 
A lakók tűréshatárán vagyunk az utak szempontjából. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Hajlandó vagyok kölcsönt felvenni az útjavításra, ha megtesszük a feljelentést a Swietelsky 
ellen, és akár Aba ellen is.  
 
Béndek József polgármester: 
Ezek hosszú folyamatok. Öt alkalommal voltunk eddig a Kormányhivatalnál. Jogászok 
segítségével átnéztük a teljes anyagot.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Aba felé tesszük a feljelentést. A Kormányhivatal már megkereste a Swietelskyt? 
 
Béndek József polgármester: 
A Swietelskyvel egyszer tárgyaltunk közösen. Az volt a Kormányhivatal kérése, hogy a 
gesztor, a három önkormányzat és a kivitelező egyezzen meg, kerüljön felfüggesztésre a 
bírósági eljárás. Ezért van most a 6 hónapi halasztás. Ez arra jó, hogy a két fél jusson 
egyezségre, műszakilag legyen lezárva a rendszer, mert jelenleg törvénysértő állapot van. 
Nincs műszaki átadás. Üzemel a rendszer. Szerződést kötöttünk egy nem létező rendszerre az 
üzemeltetővel. A Swietelsky és a gesztor elszámolásával van probléma. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Megegyezés nem lesz, mert egyik fél sem fog engedni. Akkor miért nem tudjuk megtenni a 
feljelentést? 
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Béndek József polgármester: 
Nem várunk a gesztorra, mert nem fogja lezárni a folyamatot, mert akkor fizetnie kellene. 
Külön meg kell állapodnunk a kivitelezővel. Tudjuk-e azt mondani, hogy hozzájárulunk a 
műszaki átadáshoz, ha az útjainkkal történik valami? 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A kivitelező azt mondta, hogy valamit megcsinál 1-2 millió Ft értékben.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ez részlet probléma. Nekem az a problémám, hogy három hónapja arról beszélünk, hogy 
leülünk a Swietelsky-vel. Miért nem tettük már meg? 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Legyen itt az összes képviselő a tárgyaláson. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nem kell itt lenni. Csak a polgármestereknek kell ott lenni és majd tájékoztatnak bennünket. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A Swietelsky 1-2 milliót fog adni Soponyának.  
 
Béndek József polgármester: 
Most van egy írásunk arról, hogy a gesztor a Kormányhivatal segítségét kérte abban, hogy a 
három önkormányzat a kivitelezővel jusson egyezségre. Most jogszerűen leülhetünk a 
Swietelsky-vel. Van írásunk arról, hogy a gesztor erre minket felszólított. Az utaknál sávos 
helyreállítást kérhetünk, mert módosították a szerződést, és ez óriási gond. Nincs minden 
szerződésmódosításról testületi határozat, kellett volna, de nincs. Van olyan 
szerződésmódosítás is, amit egy személyben a gesztor polgármestere írt alá.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A sávos helyreállítást ki írta alá? 
 
Béndek József polgármester: 
A polgármesterek írták alá.  
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Mindenki az utakról beszél, de a csatornahálózat nagy része sem felel meg a műszakilag. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Tudom, hogy az utakból sajnos nem lesz semmi, de az iskolakezdésre a Damjanich és a 
Dózsa utcát meg kellene csinálni. A közepén betoncsíkkal behúzni, 200-300 ezer Ft-ból meg 
lenne.  
 
Béndek József polgármester: 
Leülünk a Swietelskyvel és a tárgyalás eredményéről tájékoztatlak benneteket. Valamit 
mindenképpen kell kezdeni az utakkal. 
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Simon Zoltán képviselő: 
Az volna a jó, ha a Swietelsky-t meghívnád ide és a képviselők elmondanák, hogy mit 
szeretnének.  
 
Béndek József polgármester: 
Az utakkal kapcsolatban kell egyezségre jutnunk. A hálózattal kapcsolatban a Fejérvíz ott 
lesz, mint üzemeltető. Amit ő elfogad, azt nekünk is el kell fogadni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A lakosság kétszer be lett csapva. Az üres telkeknél, és ahol később tudnak rákötni a 
csatornára, milyen jogon kell 6.000.-Ft bekötési díjat fizetni? Sárbogárdról kijönnek és 
megnézik a vezetéket és a tisztítóidomot 6000 Ft-ért. A Fejérvíz egyoldalúan szerződést 
módosított. Én kértem a múzeumnál a bekötést, de nem lehetett rákötni, mivel most még nem 
tudom használni a rendszert, mert nincs fürdőszobám. Milyen jogon kérik a 6.000.-Ft 
rákötési díjat? 
 
Béndek József polgármester: 
Több határidő volt a lakosságnak, amikor ingyen rá lehetett kötni a hálózatra. Aki tudott, élt a 
lehetőséggel. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az elején nem így volt a szerződésben. Miért utólag mondják? 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Életed végéig nem köthetnek rá ingyen. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A Fejérvíz egy éven keresztül nem kért a rákötésért pénzt.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Délig elbeszélgethetnénk ezekről a dolgokról. Szeretném felhívni a polgármester úr és a 
képviselők figyelmét arra, hogy nem sokára eltelik egy év a mandátumunkból. Ennél sokkal 
keményebben, agresszívebben kellene ütni a vasat. Akarom az utakat, de nem akarom 
átvállalni senkinek a sarát. Tegyük meg a minimum lépéseket azért, amit tőlünk elvárhatnak 
az emberek.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Bízzuk meg a polgármester urat, hogy a következő testületi ülésen tájékoztasson bennünket 
arról, hogy a Swietelsky-vel melyen megegyezésre jutott. Ha akkor nem tud arról 
beszámolni, hogy ténylegesen tudunk útépítésre a Swietelsky-től ráfordítást szerezni, akkor 
annak ismeretében kell eldönteni, hogy csinálunk-e utakat saját pénzből, vagy megtesszük-e 
a feljelentést. Ha nem lesz más megoldás, akkor nekünk is jogi útra kell lépni, és meg kell 
tenni a feljelentést, mert nálunk a legnagyobb a kár az utak terén. Az utakat a télre 
mindenképpen meg kell csinálni. 
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Simon Zoltán képviselő: 
A lehető legprecízebben fogalmazzuk meg, hogy mit ad a Swietelsky, milyen értékben 
végezne itt munkát és nyílván reális beárazással. 
 
Béndek József polgármester: 
A gesztor által befogadott számlákkal van a legnagyobb gond. Amíg nem lesznek kifizetve a 
befogadott számlák, a Swietelsky nem hajlandó kijönni a területre, csak rendkívüli 
balesetveszély esetén. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha megtesszük azokat a  legfontosabb lépéseket amit a Gyula összefoglalt, utána vehetünk 
fel hitelt az utakra.  
 
Béndek József polgármester: 
Olyan hitelünk van, ami nem kerül semmibe. Városkönyéki Alaptól és a megyei alaptól, 18 
millió Ft. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Most kössük le gyorsan 3 hónapra. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Mikor lett megigényelve a pénz? 
 
Béndek József polgármester: 
A nyáron. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Mikor volt erről testületi döntés? 
 
Béndek József polgármester: 
Az egyikről kellett testületi döntés. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A Swietelsky-nek kellene képeket küldeni a Búcsútér állapotáról. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A bírságról is kellene levelet küldeni a Swietelsky-nek és a Környezetvédelemnek is el 
kellene küldeni, amit a Swietelsky-től kaptunk. 
 
Simon Zoltán képviselő 9:45 perckor távozott az ülésről, így a képviselők 
létszáma 5 főre csökkent, mely a határozatképességet nem befolyásolta.  
 
Béndek József polgármester: 
A bölcsödéről kellene majd dönteni a következő ülésen. 
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Nagy Zsolt képviselő: 
Fel kellene mérni addig az igényt. 
 
Béndek József polgármester: 
Jelenleg 10-12 fő igény van. Csak jövő évben lehetne, de el kell indítani a folyamatot 
február-március környékén a normatíva igénylés miatt. Jövő év szeptember 1-től működhetne 
a bölcsőde. A normatíva 10 főnél rentábilis, ki lehet gazdálkodni, csak a hely és a feltételek 
kialakítása kerülne pénzbe. A feljelentés nem egyszerű dolog, mert személyeket fog érinteni. 
Voltak olyan döntések, amelyeket a polgármesterek írtak alá képviselő-testületi döntés 
nélkül. Ezeket az embereket elő fogják venni. Ezért nem könnyű erről dönteni. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Ezt a kérdést nem így közelíteném meg. Az embereknek tudniuk kellett, hogy mit írnak alá. 
 
Béndek József polgármester: 
Nem vagyok benne biztos. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ezt majd tisztázzák a bíróságon. Természetesen én is tudom, hogy emberek vannak e mögött, 
de egyszer pontot kell tenni az ügy végére.  
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Ha elvállalok valamit, akkor annak utána nézek, és úgy csinálom, hogy a legjobb legyen. 
Emberi oldalról értem, de tudomásul kell venni, hogy kemény az élet.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Most értem meg, hogy miért nem történt meg eddig a feljelentés.  
 
Béndek József polgármester: 
A konkrét eredményről tájékoztatni foglak benneteket.  
 
A képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésére további napirend nem volt, kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el, így Béndek József polgármester a képviselők aktív munkáját, részvételét 
megköszönte, és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 10:00 órakor bezárta.  
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