Iktatószám:

2084-12/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2012.november 29. napján 16:30 órakor, a Művelődési Ház kis
tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott, nyílt képviselőtestületi ülésén

Jelen vannak:
Béndek József
Dr. Ulcz Gyula
Hollósi Lászlóné
Theisz Imre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Molnárné Tarman Renáta
Miklós Imréné

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Béndek József polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott 7
fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Ismertetem a napirendi
pontokat.
Napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a 2012. évi költségvetés módosításáról
2.) 2012. évi költségvetés I – III. negyedéves teljesítéséről
3.) Előterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióról
4.) Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési tervről
5.) Közmeghallgatás előkészítése
6.) Gróf Zichy János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának
módosításáról
7.) Fogászati ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés ügye
8.) Könyvtári szolgáltatás – mozgókönyvtár
9.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásának ügye
10.) Egyebek
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt.
Béndek József polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
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58/2012. (XI.29.) számú képviselőtestületi határozat
2012. november 29. (csütörtök) napján
16:30 órakor tartott, nyílt képviselőtestületi ülés napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. november 29. (csütörtök) napján
16:30 órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az alábbi
döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. november 29. (csütörtök) napján
16:30 órakor tartott nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés
módosításáról
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző
Lendvainé Diósi Edit pénzügyi ügyintéző

2.Előterjesztés a 2012. évi költségvetés I – III.
negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző
Lendvainé Diósi Edit pénzügyi ügyintéző

3.Előterjesztés a 2013. évi költségvetési
koncepcióról
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

4.Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési
tervről
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
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5.Közmeghallgatás előkészítése
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

6.Gróf Zichy János Általános és Alapfokú
Művészeti
Iskola
Alapító
Okiratának
módosításáról
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

7.Fogászati ellátásra vonatkozó
ellátási szerződés ügye
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

feladat-

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

8.Könyvtári szolgáltatás – mozgókönyvtár
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

9.Közös
önkormányzati
létrehozásának ügye
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

hivatal

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

10.Egyebek
Theisz Imre képviselő:
Az lenne a kérésem, ha egy képviselő később jön az ülésre, akkor utólag tájékozódjon az addig
elhangzottakról, mert gyakorlatilag elölről kezdődik a képviselő-testületi ülés.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.)
Előterjesztés a 2012. évi költségvetés módosításáról
A 2084-2/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző
Lendvainé Diósi Edit pénzügyi ügyintéző

Béndek József polgármester:
Megkérem a Jegyző Asszonyt, hogy mondja el a sarokszámokat és az indoklást.
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Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A központi támogatások utalása miatt kellett a költségvetésben az előterjesztésben szereplő
összegeket módosítani a rendeletben, illetve a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást
érintő pótigényléseket. Az iskolában a tervezett túlóra keret túllépése miatt, a dologi
kiadásokból át kell csoportosítani a személyi kiadásokba.
Béndek József polgármester:
A módosítások technikai jellegűek. Amennyiben nincs kérdés, javaslom, fogadjuk el a rendelet
tervezetet.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották:

18/2012. (XI. 30.) önkormányzati
rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzat
1/2012. (II. 23.) számú képviselőtestületi rendeletének módosítása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetéséről
szóló
1/2012.
(II.
23.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint
fogadja el:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében lévő
tartalommal megalkotja az önkormányzat és
intézményei 2012 évi költségvetéséről szóló 1/2012.
(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletet.
A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv
2. számú mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
azonnal
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2.) Előterjesztés a 2012. évi költségvetés I – III. negyedéves

teljesítéséről
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző
Lendvainé Diósi Edit pénzügyi ügyintéző

A 2084-3/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Az önkormányzat igazgatási tevékenységén mutatkozik hiány, amely abból adódik, hogy a
közfoglalkoztatásban dolgozók bérét ki kell fizetnünk, és utólag kapjuk meg a támogatást. A
város és községgazdálkodásnál szintén a közfoglalkoztatás miatt van eltérés. Összességében a
kiadások 87 %, a bevételek 68 %-os teljesítést mutatnak.
Béndek József polgármester:
A bevételeknél az elmaradás, az adótartozások miatt van.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Az adótartozások behajtása a II. félévben jól haladt, mert közvetlenül az Adóhivatalhoz
elküldhettük a letiltásokat, és a magánszemélyek tartozását is be fogják hajtani.
Béndek József polgármester:
A bevétel és kiadás oldal hónapról-hónapra változik. A kiadásokat mindig túllépjük, mert elő kell
finanszírozni. A Start munka november 30. napjával lezárul, kivéve a mezőgazdasági projektet. A
támogatási keretek most kimerítésre kerülnek, mert ha nem költjük el apénzt, akkor vissza kell
fizetnünk. A jövő évi munkához ezzel anyagot és eszközöket tudunk biztosítani.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A házi segítségnyújtás is utófinanszírozott.
Béndek József polgármester:
Ezt is meg kell nézni, mert 87 %-os a kiadás.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Az iskolánál a túlóra soron is több a kiadás.
Béndek József polgármester:
A nyáron 5 millió Ft kintlévőség volt. Többet nem tudunk költeni, mint amennyi pénzünk van. Az
Erste Bank hívott fel, azzal, hogy január 1-től nem lesz folyószámlahitel. A jelenlegi
szerződésünket meghosszabbították december 27-ig. A törvénytervezetből úgy tűnik, hogy az
állam a folyószámlahitelt megadja támogatásként az önkormányzatoknak. December 12. a
fordulónap. Tízmillió Ft a hitelkeretünk.
Theisz Imre képviselő:
Akkor azt gyorsan el kell költeni.
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Béndek József polgármester:
Még nem tisztázott, hogy a 10 millió Ft-os hitelkeretet adja meg az állam támogatásként, vagy az
éppen aktuális egyenleget. Pld. ha kifizetjük a számlákat és marad 5-6 millió Ft hitelkeretünk. A
kölcsönökről tájékoztatást kérnek, és valószínűleg azt is átvállalja az állam. Nekünk összesen 18
millió Ft kölcsönünk van a Pénzügyi Alapnál.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Csak nehogy szembeállítsa vele a követeléseket.
Theisz Imre képviselő:
Nem ránk szabták a jogszabályt sem. Más önkormányzatnál több száz milliós tétel is lehet a hitel.
Hiba volt, hogy most nincs hitelünk.
Béndek József polgármester:
A folyószámlához a fizetések miatt kellett hozzányúlnunk, de ahogy megjött a támogatás,
azonnal visszatöltöttük.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A számlákat fizessük ki a folyószámlahitelből.
Béndek József polgármester:
Ha tényleg megadják támogatásként, akkor 10 millió Ft-ot fogunk kapni. Az esedékes számlákat
fizessük ki, és ha a visszaigényléseket megkapjuk, akkor fogjuk tisztán látni az anyagi
helyzetünket. A személyi jövedelemadóból nem marad nálunk, az iparűzési adó itt marad, a
gépjárműadóból 40 % marad, a jelenlegi ismeretünk szerint. Szeptembernél láthatóan
megjelentek a bevételek. Jövőre emelkednek a banki tranzakciós díjak, ez 370 ezer Ft plusz
kiadást fog nekünk jelenteni. Kedvezmény nincs, úgy, mint a magánszemélyeknél. Azt gondolom,
hogy az I-III. negyedévet tekintve pénzügyi gondunk nem volt, olyan számlát nem fizettünk ki,
amit nem akartunk.Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, fogadjuk el a beszámolót.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

59/2012.(XI. 29.) számú képviselőtestületi határozata
Soponya Nagyközség Önkormányzat
2012.évi költségvetésének I - III.
negyedévi beszámolója
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I – III.
negyedévi beszámolója ügyét, és az alábbi határozatot
hozza:
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Soponya Nagyközség Önkormányzatának
2012.
I
–
III.
negyedévi
költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót
177.123 eFt kiadási és
138.330 eFt bevételi összeggel
elfogadja.
A 2012. I – III. negyedévi beszámoló számszaki
melléklete jelen határozat 1. számú, szöveges
melléklete 2. számú mellékletét képezi.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

3.)

2012. november 30.
Béndek József polgármester

Előterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióról
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2084-4/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Molnárné Taman Renáta jegyző:
Az előterjesztésben mindent leírtam, amit jelenleg a költségvetési törvény alapján tudni lehet.
Iparűzési adóból várható elvonás, megvonják a személyi jövedelemadót, a gépjármű adó 40 %-a
marad helyben. Az illetményalapok változatlanok maradnak. A normatívák nominál értéken
maradnak, feladat finanszírozás fog belépni az eddigiek helyet. Számszaki koncepció készítése
nem kötelező, elég a szöveges tervezés.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nincs semmi értelme, az ország költségvetése sincs még elfogadva.
Béndek József polgármester:
Javaslom, fogadjuk el a jövő évi költségvetési koncepciót.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

7

60/2012.(XI. 29.) számú képviselőtestületi határozata
2013. évi költségvetési koncepció
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját,
és az alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Soponya Nagyközség Önkormányzat 2013.
évi költségvetési koncepcióját a 5. számú melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy
gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető
tárgyalások lebonyolításáról.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, hogy a koncepcióban meghatározott elvek
mentén készítse elő, majd terjessze be a költségvetést
a testület részére.
Felelős:
Határidő:

4.)

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
2013. évi költségvetést tárgyaló
testületi ülés

Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2084-6/ 2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Jogszabály írja elő, hogy belső ellenőrzési tervet kell készíteni. Eddig a belső ellenőrzés
kistérségen belül valósult meg, január 1-től azonban nem lesz kistérség, így még nem tudjuk,
hogyan fog megvalósulni.
Béndek József polgármester:
Munkaszervezet sem lesz január 1-től, de valaki át fogja venni ezeket a feladatokat.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A jövő évre a szociális étkeztetés ellenőrzését, valamint a közfoglalkoztatás jogszabályi
feltételeinek betartását, pénzügyi elszámolását jelöltük meg ellenőrzésre. Eddig még nem
ellenőrizték az önkormányzat feladatait.
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Béndek József polgármester:
Javaslom, fogadjuk el 2013.évre tervezett belső ellenőrzési tervet.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozták:

61/2012.(XI. 29.) számú képviselőtestületi határozata
2013. évi belső ellenőrzési terv
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét, és az
alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Soponya Nagyközség Önkormányzat 2013.
évi belső ellenőrzési tervét a 7. számú melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
A
Képviselő-testület
felkéri
Béndek
József
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére
Felelős:
Határidő:

5.)

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
2013. év

Közmeghallgatás előkészítése
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2084-6/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Javaslom, hogy december 13-án 16:00 órakor tartsuk a közmeghallgatást. Amennyiben megfelel
az időpont, javaslom, jelöljük ki az időpontot.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozták:
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62/2012. (XI. 29.) számú képviselőtestületi határozat
2012. évi közmeghallgatás előkészítése
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
közmeghallgatás
előkészítésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
a
közmeghallgatás
előkészítésével
kapcsolatban úgy határoz, hogy a 2012. évi
közmeghallgatás időpontja
2012. december 13. napja 16:00 óra.
A közmeghallgatás helyszíne: Művelődési Ház
nagyterme (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.)
A Képviselő-testület felkéri
Béndek József
polgármestert, és utasítja Molnárné Tarman Renáta
jegyzőt, hogy a közmeghallgatást a törvényben
meghatározottak szerint készítse elő, és a lakosságot
értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

Gróf Zichy János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító
Okiratának módosításáról
6.)

Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2084-7/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A név változás miatt korábban módosította a képviselő-testület az iskola alapító okiratát,
azonban a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólított fel bennünket a szakfeladat
megnevezések pontosítása miatt.
Béndek József polgármester:
Javaslom, fogadjuk az alapító okirat módosítását.
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

63/2012.(XI. 29.) számú képviselőtestületi határozata
Gróf Zichy János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola alapító okiratának
módosítása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola alapító okirat módosítását,
és az alábbi döntést hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában lévő Gróf Zichy János
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító
Okiratát a jelen határozat 1. számú mellékletében lévő
módosítással módosítja, illetve gondoskodik az
egységes szerkezetbe foglalásról.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

7.)

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
2012. december 15.

Fogászati ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés ügye
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2084-8/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján módosítani kellett volna a
szerződést,azonban a fogászati ellátásra eddig nem volt szabályos feladat ellátási szerződése az
önkormányzatnak. Most az Egészségbiztosítási Pénztár kéri a hatályos, jogszabályoknak
megfelelő feladat ellátási szerződés elkészítését 2012. december 15. napjáig.
Béndek József polgármester:
A fogorvos kapja a támogatást,nekünk ez pénzbe nem kerül. Javaslom készítsük el a fogászati
ellátásra vonatkozó feladat ellátási szerződést.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

11

64/2012.(XI. 29.) számú képviselőtestületi határozata
Fogászati alapellátásra vonatkozó
feladat-ellátási szerződés
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta
fogászati
alapellátásra
vonatkozó feladat ellátási szerződés ügyét, és az
alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
elfogadja
Káloz
Község
Önkormányzatának Dr. Egri Fogászati Bt.-vel a
fogászati ellátás vonatkozásában kötendő feladatellátási szerződését, s a szerződés aláírására a 1996.
augusztus 6. napján kelt megállapodás alapján
továbbra is felhatalmazza Káloz Polgármesterét.
A
Képviselő-testület
felkéri
Béndek
József
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére
Felelős:
Határidő:

8.)

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
2012. december 31.

Könyvtári szolgáltatás – mozgókönyvtár
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2084-9/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Miután nincs könyvtárunk, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral szerződést lehet kötnünk.
Havi két alkalommal helyiséget kellene biztosítanunk és a kiszolgáló juttatását. Javaslom, most
kérjünk halasztást, és majd megvalósítjuk mi magunk. Az iskolában nagy könyvtár van. A
könyvtári régi könyveket rendbe tettük, a Dr. Kerkovits Gyula hagyatékából is sok értékes
könyvet kaptunk. Ha a feltételek meg lesznek, akkor azt is hozzáférhetővé fogjuk tenni az
érdeklődők számára.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A mozgókönyvtár nem tetszik nekem sem, szerintem nem életszerű. Válaszoljuk azt, hogy önálló
megoldáson gondolkodunk, és nem kívánjuk igénybe venni a mozgó könyvtárat.
Theisz Imre képviselő:
Én is így gondolom.
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Béndek József polgármester:
Javaslom, ne vegyük igénybe a mozgó könyvtári szolgáltatást.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

65/2012.(XI. 29.) számú képviselőtestületi határozata
Könyvtári szolgáltatás - mozgókönyvtár
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta könyvtári szolgáltatás –
mozgókönyvtár ügyét, és az alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy nem kívánja igénybe venni
a mozgókönyvtári szolgáltatást a Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtártól.
A
Képviselő-testület
felkéri
Béndek
József
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére
Felelős:
Határidő:

9.)

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
2012. december 31.

Közös önkormányzati hivatal létrehozásának ügye

Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2084-10/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Székesfehérvár diplomatikusan nemet mondott a közös önkormányzati hivatal létrehozásával
kapcsolatban. Megkeresésünket egy hónap után vitték a közgyűlés elé, ahol 20 képviselőből, 19
képviselő nemet mondott a kérésünkre, azzal az indokkal, hogy a törvénytervezet szerint,
megyei jogú város nem hozhat létre közös hivatalt másik településsel. Kérdés, hogy milyen
irányba menjünk tovább? Sárosd, Seregélyes, Aba, Káloz és Szabadbattyán a lehetőségünk.Tác és
Csősz már korábban nemet mondott.Két településnek van realitása, Szabadbattyán és Káloz.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Elmondtam már az álláspontomat egy hónappal ezelőtt.
Béndek József polgármester:
Korábban beszéltünk Szabadbattyánról. Még időben vagyunk, 2013.évben 60 napunk lesz. Úgy
gondolom, hogy Szabadbattyánnal kellene tárgyalnunk. Ha sikerül megállapodni, több testületi
ülést is kell majd tartanunk.
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Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A megállapodás pontjaitól függ.
Theisz Imre képviselő:
A megfelelően előkészítésen múlik. Nem itt kell a megállapodás pontjait megvitatni.
Béndek József polgármester:
A mostani törvénytervezet a hivatali létszámokat szabályozza, lélekszámhoz köti, és szorzókat
alkalmaz. Közös hivatal plusz létszámot jelent, és a kisebbségi önkormányzat léte is
létszámnövelő tényező. A mi esetünkben ez plusz egy főt jelent.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ha nálunk plusz egy főt jelent, akkor mennyit jelent a 300 lakosú településnél?
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
2000 fő alatt nem lehet hivatal.
Béndek József polgármester:
Szabadbattyánnak plusz egy főt jelent, mely tárgyalási alap lehet.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Milyen létszám maradhatna?
Béndek József polgármester:
Három-négy dolgozó nagyon kellene, pénzügyes, adós és igazgatási ügyintéző.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Háromnak nem látom a realitását.
Béndek József polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem, hatalmazzon fel a testület arra, hogy a közös hivatal
létrehozásával kapcsolatban Szabadbattyán Önkormányzatát megkeressük.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

66/2012. (XI. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Közös önkormányzati hivatal
létrehozása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról és annak feltételeiről előkészített
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületeúgy dönt, hogySzabadbattyán Nagyközség
Önkormányzattal kíván közös önkormányzati
hivatalt létrehozni.
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert a hivatal
létrehozásával kapcsolatos konkrét tervező, döntéselőkészítő feladatok irányításával, a végrehajtási
feladatok koordinálásával, a hatáskörébe tartozó
döntések meghozatalával, a konkrét teendőkkel
kapcsolatos intézkedések számba vételével.
Utasítja a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával
tegye meg mindazon előkészítő intézkedéseket,
melyek a feladatok, a vagyon, a köztisztviselők
zavartalan átadásának előkészítése érdekében
szükségesek (személyi anyagok, vagyon és eszköz
leltárak, irattárak, nyilvántartások, stb. rendezése,
pótlása)
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

10.)

2012. november 30., illetve folyamatos
Béndek József polgármester

Egyebek

Béndek József polgármester:
Elkészült a START közmunkaprogram jövő évre vonatkozó pályázata.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Tíz hónapra terveztük a közmunkát és 6 projektre adtuk be a pályázatot.
 Mezőgazdasági projektben 11 főt szeretnénk foglalkoztatni, 10 millió Ft támogatási
igénnyel,
 közút-földút projektben 21 fő foglalkoztatását kértük 33,4 Ft támogatási összeggel,
 járda építésnél 12 fő foglalkoztatását szeretnénk 35,5 millió Ft támogatással,
 belvízelvezetésnél 12 fő foglalkoztatását kértük 23,7 millió Ft támogatással,
 illegális hulladék felszámolásnál 20 fő foglalkoztatását terveztük 24,5 millió Ft
támogatással,
 a téli és egyéb érték teremető közfoglalkoztatásnál 6 fő foglalkoztatását terveztük,
kétszer két hónapra, 650 ezer Ft támogatási összeggel.
Béndek József polgármester:
Kevés esélye van annak, hogy így teljes mértékben elfogadják a pályázatunkat. Az ideihez
hasonló nagyságrendet céloztunk meg. Nagyon sok adminisztrációs feladatot jelent ennyi ember
foglalkoztatása, és most lehetőség lenne arra is, hogy 30 foglalkoztatottra egy fő adminisztrátort,
és egy fő szakértőt is tudnánk felvenni.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Jövőre kötelező lesz a heti, készpénzes bérfizetés a közfoglalkoztatásban.
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Béndek József polgármester:
Azt tapasztaltam, hogy ezzel a feladattal nem mindenki foglalkozik szívesen. Voltak
fegyelmezetlenségek, de a dolgozók többsége tisztességgel megállta a helyét, ezért a fizetésért.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Mindenképpen jó dolog a közmunkaprogram, hiszen sok minden változott a településen, amire
eddig nem volt kapacitásunk.
A képviselő-testület 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 18:15 órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármester

Molnárné Tarman Renáta
jegyző
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