Iktatószám:

327-3/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január
30. napján 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya,
Petőfi S. u. 32.) tartott, rendkívüli nyílt képviselő-testületi 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. Nagy Zsolt, Simon Zoltán és
varga Zoltán képviselők egyéb elfoglaltságaik miatt az ülésen részt venni nem tudnak.
Ismertetem a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1) Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás ügye
2) Polgármester tiszteletdíjának módosítása
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:

6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi határozat
2013. január 30. (szerda) napján 16:00
órakor tartott, rendkívüli, nyílt
képviselő-testületi ülés napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. január30. (szerda) napján 16:00
órakor tartott, rendkívüli, nyílt képviselő-testületi
ülés napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az
alábbi döntést hozza:
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. január 23. (szerda) napján 16:00
órakor tartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Kálozi

Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásával kapcsolatos megállapodás
ügye

Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

2. Polgármester

illetményének

meghatározása
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1) Kálozi

Közös Önkormányzati
megállapodás ügye

Hivatal

létrehozásával

kapcsolatos

Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Béndek József polgármester:
A Kálozi Képviselő-testülete tegnap képviselő-testületi ülést tartott, melyre bennünket is
meghívtak. A Jegyző Asszonnyal elmentünk az ülésre. A közös hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodás tervezethez ma megküldték a képviselő-testület állásfoglalását. Javaslom menjünk
végig a pontokon.
Az első ponttal egyetértünk, a közös hivatal létrehozásával.
A 2. pontban a településüzemeltetési feladatokat ellátó közalkalmazott közös foglalkoztatását
kivették a megállapodás tervezetből, ahogy kértük.
A 3. pont: a közös hivatali létszámot mi lakosságarányosan szeretnénk meghatározni, a törvényi
előírás szerint, ami 10 fő. Káloz 2013. június 7-ig 12 főt, majd 2013. június 8-tól (a mi dolgozónk
nyugdíjazása után) pedig 11 főt javasol foglalkoztatni. Ez azt jelenti, hogy soponyai dolgozó 3 fő,
kálozi dolgozó 6 fő, egy jegyző és egy aljegyző. Ők továbbra is ragaszkodnak a 7 főhöz,mert ha
egyedül lennének, akkor 7 fő lehetne a hivatali létszámuk és kijönnének a normatívából. Ez nem
így van, hiszen a mi dolgozóink alacsonyabb besorolással bírnak, és ugyanannyi normatívát
hozna, mint az ő magasabb fizetésű dolgozói. Ők ebből nem akarnak engedni, mi pedig
ragaszkodunk, a törvény alapján megállapított 6+4 főhöz. Azt szeretnénk, hogy a normatíva
lakosságarányosan osztódjon meg a hivatal és a kirendeltség között. Mi ebben jól járnánk, de ők
nem. A személyi jellegű kiadások kifizetése után, a dologi kiadásokat csak lakosságarányosan
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lehet elosztani. Így nekünk a maradó normatívából 43,8 % normatíva jutna dologi kiadásra, ami
elég lenne a hivatal fenntartására.
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Ha Káloz is a 45 000 Ft-os illetményalapot alkalmazza, akkor nekik 3,2 millió Ft marad a dologi
kiadásra, ami nekik kevés, hiszen tavaly közel 9 millió Ft volt a hivatal dologi kiadása. Ezért a
kálozi polgármester úr nem akarja alkalmazni a 45 ezer Ft-os illetményalapot, de az egyenlő
bánásmód miatt ezt meg kellene tennie. A létszám leépítés és az 1 fő nyugdíjas költségeit
javasolja belefoglalni a megállapodásba és a közös hivatalipénzből javasolja a finanszírozást. A
közös hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadásokat félévkor vizsgáljuk felül, de a többlet
költséget annak kell fedezni, akinél az felmerült. A mi javaslatunk az, hogy ez az egész évre
vonatkozzon.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Véleményem szerint ez szükségszerű.
Theisz Imre képviselő:
Az első perctől kezdve kontroll kell.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Attól a perctől kezdve, hogy aláírjuk a megállapodást, nem szólhatnak bele semmibe sem.
Béndek József polgármester:
A jegyző rendelkezik a költségvetéssel, a munkáltató a polgármester, ezértazt fogja tenni, amit a
polgármester mond neki. A megállapodásában mindenképpen szerepeljen, hogy félévkor legyen
egy kontrol, mindenki könyvelje külön a dologi kiadásokat, és év végén az tegye be a pénzt,
akinél a kiadás felmerült.
Theisz Imre képviselő.
Nevesítsük a dologi kiadásokat. Nagyobb beruházáshoz kelljen hozzájárulás.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Közös önkormányzati hivatal esetén felmerülő dologi költségek, papír, írószer, telefon, mobil.
internet,gépjármű használat, kiküldetés, reprezentáció, posta költség, bankköltség, stb.
Béndek József polgármester:
Káloz a kábeltévé hálózattal kapcsolatos kiadásokat nem veszi ki a hivatali feladatból, pedig az
nem hivatali feladat.
Theisz Imre képviselő:
És ott van a köztisztviselő bére is, aki azzal foglalkozik.
Béndek József polgármester:
Az is benne van. A település üzemeltetőt kivette a megállapodásból, de a mi nyugdíjasunkat
visszatette.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A nyugdíjazással kapcsolatos kiadásokat mi fizetjük, azt nem kell a közös hivatalnak fizetni.
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Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Nem tehetjük meg, mert a hivatal február 28. nappal megszűnik, csak úgy lehetséges, ha az
önkormányzat a neki járó juttatások összegével hozzájárul a közös hivatali költségvetéshez.
Dr.Ulcz Gyula alpolgármester:
Ennyivel többel járulunk hozzá.
Béndek József polgármester:
Amibe a nyugdíjazás kerül, azt a pénzt, mi betesszük a közös kasszába.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A megállapodásba ezt bele kell fogalmazni.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A tisztánlátás miatt, mindenképpen szükség van rá.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A létszámleépítésre lesz pályázati lehetőség, de a mi dolgozónk nyugdíjba megy, ezért rá nem
lehet támogatást igényelni.
Theisz Imre képviselő:
Elkülönítve kell kezelni, éppen úgy, el kellene különíteni azt is, ha az adott létszám felett
alkalmaz dolgozót, és annak fizesse a bérét.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Alkalmazzon, akit akar, és fizesse a bérét, a törvény is ad erre lehetőséget.
Béndek József polgármester:
Amaradvány elv érvényesül.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A dologi kiadásnálviszont ha amaradékelv érvényesül, akkor ő elhasználja a munkabérnél.
Theisz Imre képviselő:
Pontosítani kell a dologi kiadásokat, mert nem mindegy pld. a telefon használat, ügyintézéssel
kapcsolatos utazási és egyéb költségek miatt. Lehet, ő hetente többször beküld valakit
Székesfehérvárra, nálunk egy alkalommal elintézik a dolgokat. Lehetnek eltérések a
szervezettségben, akár nekünk kell finanszírozni az ő szervezetlenségét.
Béndek József polgármester:
Ha ezt a hivatalt tudjuk működtetni, akkor nem lesz baj. Félévkor nézzük meg időarányosan a
költségeket, de a többlet költséget ne osszuk fel. Ez vonatkozzon egész évre.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
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Kálozon tavaly 9 millió volt a dologi kiadás a hivatalnál. Ha most nekünk lesz 3,2 millió Ft, nekik
5,8
millió
Ft,
miből
fogják
fedezni
a
különbözetet?
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Béndek József polgármester:
Hozzáteszik a saját pénzükből. Az éves keretből kell gazdálkodni, aki túllépi a keretét, az teszi be
a pénzt.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A közös hivatalnak van önálló költségvetése, melyet a kálozi önkormányzat költségvetése fog
tartalmazni, viszont a rendelet megalkotása előtt a soponyai képviselő-testületnek is el kell
fogadni. A költségvetés, módosítás, beszámoló elfogadására együttes döntést ír elő a
megállapodás.
Béndek József polgármester:
Pontosan rögzíteni kell mindent a megállapodásban, hogy utólag ne legyen vita. A 7. személy
ront a kondíciókon, de ha a ránk eső dologi kiadás fedezi a kiadásunkat, a többlet felhasználást
annak kell fedezni, aki túllépte a keretet, szerintem csak akkor tud működni a közös hivatal.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Az is fontos, hogy aki e felett rendelkezik, milyen kiadásokat engedélyez itt és milyen kiadásokat
engedélyez ott?
Theisz Imre képviselő:
A hivatal dologi kiadására 3,2 millió Ft jut. Hogyan van ez szinkronban a korábbi költségekkel?
Mennyi volt tavaly a dologi kiadás?
Béndek József polgármester:
4,8 millió Ft volt tavaly a kiadás. Az inflációval növelt összeg kerekítve 5 millió Ft. Ebből 65 %
hivatali kiadás, a maradék 35 % a családsegítés, közfoglalkoztatás és a polgármester kiadásait
fedezi, véleményem szerint.A kálozi polgármester úr kihangsúlyozta, hogy náluk csak hivatali
költség merül fel. Az látszik, hogy ők a dologi kiadásokkal nem gazdálkodtak.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Káloz nem vesz ki semmit a dologi kiadásából.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Mi beolvadunk a kálozi hivatalba. Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal lesz a nevünk. Nem lesz
új adószám, törzsszám, bankszámlaszám. Igazából a neve változik meg a hivatalnak.
Béndek József polgármester:
Azt soha nem fogom megérteni, hogy miért nem lehet odaírni a másik település nevét.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Amiket elmondtunk, mindent le kell írni és elküldeni.
Béndek József polgármester:
A nyugdíjas dolgozónkat finanszírozzuk, a plusz 1 főt elfogadjuk, csak finanszírozza a kálozi
hivatal.
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A dologi kiadásokat egész évben külön kell könyvelni, és az fizeti a költség többletet, akinél az
felmerül.
Theisz Imre képviselő:
Az eszközfejlesztést is külön kell kezelni. Legyen egy értékhatár, 20-50 ezer Ft.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Mindenre gondolni kell a szituáció miatt.
Béndek József polgármester:
Elfogadjuk a 7 főt, de a közös finanszírozásból 6 főt fogadunk el.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nekünk 4 fő marad, pedig 4,48 fő járna, már ott is gyakoroltunk egy gesztust, fél dolgozót jelent.
Ezt is nevesíteni kell, ezeket le kell írni.
Theisz Imre képviselő:
Eszköz fejlesztés, bővítés is kerüljön bele a megállapodásba, és annak kell fizetni, aki végrehajtja.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A fejlesztést, bővítés költségeit az adott önkormányzat fedezze, legyen pld. 50 ezer Ft az
értékhatár.
Theisz Imre képviselő:
Szerintem 20.000,Ft legyen az értékhatár, és az összes költség meghatározott %-a.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ha pld. telefont vesz a hivatal 20.000 Ft-ig megveheti, de e fölött saját pénzből kell fizetni.

Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Nincs-e értelme közös testületi ülést tartani? Telik az idő és ez nem biztos, hogy szerencsés.
Theisz Imre képviselő:
Még messze vannak az álláspontok, nincs értelme közös testületi ülést tartani.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Szerintem sincs még értelme, mert úgy nézne ki, mintha mi nem is akarnánk megállapodni,
pedig csak az érveinket mondjuk el, és csak azt szeretnénk, amit a törvény lehetővé tesz. Messze
vannak még az álláspontok egymástól. Velünk akarja megfizettetni az ő plusz emberét, és
ráadásul nem is hivatali munkát végez. Ezt nem lehet elfogadni. A dologi kiadásokon
egyszerűbben meg tudnánk egyezni.
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Béndek József polgármester:
Ma telefonált a Kormányhivatal, türelmetlenek. Van egy határidő, február 15., és ma van január
30.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Ha nem lesz megállapodás, március 1-én kijelöli a Kormányhivatal azt a települést, akivel közös
hivatal lesz.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A nézeteltéréseket pontonként össze kell szedni, és legyen kihangsúlyozva, hogy mi a törvény
szellemében járunk el. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a kálozi dolgozók magasabb bérrel
bírnak, ezért többet is fognak elvinni a közös költségvetésből, és tulajdonképpen fél embert már
átengedtünk nekik.
Béndek József polgármester:
Összefoglalva, tehát:
- Fenntartjuk azon szándékunkat a közös önkormányzati hivatal létrehozásával
kapcsolatban.
- A településüzemeltetési feladatokat ellátó kálozi közalkalmazott foglalkoztatásával
kapcsolatos költségeket Káloz Önkormányzata viseli.
- A soponyai köztisztviselő nyugdíjazásával kapcsolatos költségeket Soponya Nagyközség
Önkormányzata fizeti.
- Továbbra is ragaszkodunk a törvény által meghatározott lakosságarányos hivatali
létszámhoz. Soponya részéről 4 fő, Káloz részéről 6 fő. Ha Káloz plusz főt foglalkoztat,
akkor annak költségeit a Kálozi Önkormányzat viselje.
- A hivatalok fenntartásával kapcsolatos dologi költségeket lakosságarányosan kell
megosztani, teljesen külön kell könyvelni. Fél év után kontrolálni kell a költségeket, meg
kell vizsgálni, hogy időarányosan megfelelnek-e az éves keretnek. Amennyiben túllépés
történik, azt annak a hivatalnak kell fedezni, akinél a túllépés történt.
- Az eszközfejlesztésnél, beruházásnál 30 ezer Ft-os értékhatárt állapít meg, mely
értékhatár feletti beszerzést az az önkormányzat fizeti, ahol a beszerzés illetve fejlesztés
történt.
Aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
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7/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi határozat
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásával kapcsolatos
megállapodás ügye
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
ismételten megtárgyalta Kálozi Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás ügyét,
valamint Káloz Községi Önkormányzat 14/2013. (I. 29.)
sz. Kt. határozata ügyét és az alábbi döntést hozta:
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestületea Dr. Szekerczés Anna által készített, Kálozi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
(továbbiakban:
KKÖH)létrehozásával kapcsolatos megállapodás II.
számú tervezetével (továbbiakban: Megállapodás),
valamint Káloz Községi Önkormányzat 14/2013. (I.
29.) sz. Kt. határozatában (továbbiakban: határozat)
foglaltakkal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást teszi,
és a következő véleményt nyilvánítja ki:
1.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kéri rögzíteni, hogy a 2010. január 1-jei
lakosságszámot (Káloz: 2494 fő, Soponya: 1944 fő,
összesen: 4438 fő) alapul véve a lakosságszám
arányos megosztás a következő százalékos
megosztást
jelenti
a
megállapodás
megkötésékor: Káloz 56,20 % Soponya 43,80 %.
A későbbiekben a százalékos megosztást külön
rögzítik, mindig a tárgyévet megelőző év január 1-jei
lakosságszámot alapul véve.
2.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja Káloz Községi Önkormányzat
határozatának 3. pontjában szereplő létszám
meghatározást a következő feltételek mellett:
2.1. Káloz Községi Önkormányzat által a KKÖH
létszámához biztosítandó plusz egy fő személyi
létszám személyi juttatásaival kapcsolatos
költségeket 100 %-ban Káloz Községi
Önkormányzat vállalja
2.2. Soponya Nagyközség Önkormányzata a KKÖH
létszámába beszámításra kerülő, 2013. június 8.
napjától nyugdíjassá váló köztisztviselő
KKÖH időszakára eső valamennyi személyi
jellegű juttatásával kapcsolatos kiadást
magára vállalja azzal, hogy ezt a kiadási tételt
100 %-ban átadott pénzeszközként átadja a
KKÖH részére.
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2.3. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az előző két alpontban szereplő
feltételeket a következőkkel támasztja alá és
indokolja meg:
- úgy ítéli meg, hogy azzal, hogy a KKÖH
létszámának magasabb főben történő
megállapításával
Káloz
Községi
Önkormányzat javára döntött
- abban az esetben, ha a jogszabályban
rögzített
lakosságszám
arányos
megosztásokat veszi alapul, akkor
o az elismert hivatali létszám a
KKÖH esetében 10,24 fő, ennek
lakosságszám arányos felosztása
szerint Káloz Község részéről
5,75 fő, míg Soponya részéről
4,48 fő
o az elfogadott hivatali létszámot
veszi alapul, ami 11 fő, akkor
ugyanezen felosztás szerint
Káloz részéről 6,18 fő, míg
Soponya részéről 4,82 fő
- meglátása szerint Soponya Nagyközség
Önkormányzata mindkét esetben több
mint 4 főt adhatna a KKÖH
létszámához, azonban a valóságban
és a Megállapodás, valamint a
határozat szerint is csak 4 fő (1 fő
aljegyző és 3 fő köztisztviselő)
- Soponya Nagyközség Önkormányzata
vállalta, hogy a nyugdíjassá váló
köztisztviselő
személyi
jellegű
juttatásainak KKÖH időszakára eső
összegét átadja a KKÖH részére teljes
egészében
- megítélése szerint indokai alapján jogos
az az elvárás, hogy a KKÖH
létszámába Káloz részéről bekerülő
plusz egy fő költségeit 1.1. pont
szerint kizárólag Káloz Községi
Önkormányzat finanszírozza.
2.4. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete előzőek alapján kéri a Megállapodás
15 – 16 - 17. pontjának módosítását és
kiegészítését a fentiek szerint annak
érdekében, hogy a Megállapodást el tudja
fogadni.
3.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért Káloz Község Önkormányzat
határozatának 7. pontjának azon részével, mely
szerint a működési költségek tartalma
meghatározásra kerül: azon együttesen a dologi
és üzemeltetési kiadásokat értik.
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3.1. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete azonban kéri, hogy a Megállapodás
21.2.2. pontjában szereplő dologi költségek
fogalmát, tartamát tovább pontosítsák az
„stb.” megjelölés elhagyásával. Álláspontja
szerint aKKÖH köthető dologi költségeket a
következők szerint szükséges pontosítani,
felsorolni: irodaszer, nyomtatvány, kellékanyag
a számítástechnikai eszközökhöz, könyv,
folyóirat, információhordozó (CD, DVD, floppy,
pendrive, hordozható hdd), szakmai anyag, kis
értékű tárgyi eszköz, munkaruha, egyéb
szolgáltatások
(foglalkozás
egészségügyi
vizsgálat, tanfolyami díjak, tűzoltó készülék
ellenőrzés, közjegyzői díjak, ügyvédi költségek,
földhivatali díjak) postaköltség és bankköltség,
belföldi kiküldetés, reprezentáció, szakértői díj,
szellemi tevékenység díja, tagsági díjak,
vezetékes telefon és mobiltelefon szolgáltatás
díjai, internet
előfizetés, karbantartások
(számítástechnikai
eszközök,
fénymásoló)
költségei, rendszerfelügyelet, program licence-k,
tisztítóeszköz, tisztítószer, gyógyszerbeszerzés.
3.2. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete továbbá kéri, hogy a Megállapodás
21.2.3. pontjában szereplő üzemeltetési
költségek fogalmát, tartamát a következők
szerint szükséges pontosítani, felsorolni:
üzemeltetési költségek közé tartozik a víz,
csatorna, villany, fűtés, hulladékszállítás díja.
4.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Megállapodás 21.3. pontját és
alpontjait
a
következők
szerint
kérik
módosítani:
„A Képviselő-testületek megállapodnak abban,
hogy a működtetési költségeket (dologi és
üzemeltetési kiadások) 2013. december 31.
napjáig külön egységkódon könyvelik a székhely
hivatal és a kirendeltség között.
Az állami támogatásból a személyi juttatások
kifizetését követően a működtetési költségekre
maradó bevételi összeg felosztása az 1.) pont
szerinti lakosságszám arányos százalékos
megosztás szerint (56,20 %-ban Káloz, 43,80 %ban Soponya) történjen meg.
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Amennyiben 2013. december 31. napján a
felosztott maradvány bevételi összeg nem fedezi
a működési kiadási költségeket, úgy a székhely
hivatalnál
egységkódon
könyvelt
többletfelhasználás
Káloz
Községi
Önkormányzatot, míg a kirendeltség hivatalnál
egységkódon
könyvelt
többletfelhasználás
Soponya Nagyközség Önkormányzatát terheli, s
azt
az
érintett
önkormányzat
köteles
finanszírozni 100 %-ban.
A Képviselő-testületek megállapodnak abban is,
hogy 2013. június 30. napjával kölcsönösen
megvizsgálják
a
működési
költségek
felmerülését annak érdekében, hogy a további
gazdálkodás során a kiadásokat illetően erre
figyelemmel tudjanak lenni.”
5.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy véli, hogy a Megállapodás 23.1
pontjában
szereplő
vagyontárgyakkal
kapcsolatban módosítás, illetve kiegészítés
szükséges az alábbiak szerint:„… A vagyontárgyak
selejtezéséhez a tulajdonosi jogkört gyakorló
Önkormányzat hozzájárulása szükséges, a
vagyontárgyak
pótlásáról,
fejlesztéséről,
bővítéséről 30.000.-Ft értékhatár felett az
érintett Önkormányzat saját költségviselése
mellett gondoskodik, ezáltal ebben a körben az
Önkormányzatok között közös tulajdon nem
keletkezik. 30.000.-Ft értékhatár alatt a KKÖH
költségviselése
és
költségvetése
terhére
történnek a vagyontárgyak pótlásai, fejlesztései,
bővítései.”
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
kéri Káloz Községi Önkormányzat Képviselőtestületét,
hogy
a
jelen
határozatában
megfogalmazott véleményét és indokait fogadja el és
támogassa annak érdekében, hogy a KKÖH
létrehozásával kapcsolatos megállapodás minél előbb
aláírásra kerülhessen.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert, hogy a
Képviselő-testület döntéséről soron kívül értesítse Káloz
Község Önkormányzat polgármesterét és képviselőtestületét, és jelen testületi határozattal összhangban
folytassa a tárgyalásokat.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Béndek József polgármester
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2) Polgármester illetményének meghatározása
Előterjesztő: Dr. Ulcz Gyulaalpolgármester
Dr. Ulcz Gyulaalpolgármester
Előadó:
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Béndek József polgármester úr 2011. decembere óta társadalmi megbízatású polgármesterként
dolgozik, tiszteltdíjra jogosult. Polgármester Úr nyugdíj igénybe vétele miatt kérte a jogviszony
váltást, a jogszabály meghatározza, hogy a nyugdíj mellett maximum milyen összegű
tiszteletdíjat vehet igénybe. 2013. január 1-től változott aminimálbér összege (98.000.-Ft), ezért
a polgármester úr tiszteletdíját is módosítani szükséges.
Béndek József polgármester:
Bejelentem, hogy érintettség miatt nem veszek részt a szavazásban.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bejelentést
határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül tudomásul vette.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Kérem, hogy aki egyet ért azzal, hogy Béndek József polgármester tiszteletdíja a minimálbérrel
összefüggésben 147.000.-Ft-ra emelkedjen, kézfeltartással szavazzon.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2013. (I. 30.) számú képviselőtestületi határozat
Béndek József polgármester 2013. évi
tiszteletdíjának megállapítása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Béndek József polgármester
2013. évi tiszteletdíjának megállapítása ügyét, és az
alábbi döntést hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Béndek József polgármester havi
tiszteletdíját a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1)
bekezdése alapján
147.000.-Ft,
azaz Száznegyvenhétezer 00/100 forintban
állapítja meg.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert
szükséges intézkedések megtételére.

a
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Béndek

József

polgármester
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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 17:15 órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármester

Molnárné Tarman Renáta
jegyző
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