Iktatószám: 705-6/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123
Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, nyílt képviselő-testületi ülésén

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Gálné Papp Erika
Miklós Imréné

megbízott jegyző
jegyzőkönyvvezető

Béndek József polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a
megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Ismertetem a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.) Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadásáról
szóló rendelet megalkotása
2.) 2014.évi költségvetési koncepció megtárgyalása
3.) Soponya, 07/1 földrészlet megosztásáról szóló megállapodás ügye.
Theisz Imre képviselő:
Egy napirendi ponttal javaslom kiegészíteni a mai ülést, mégpedig a 2013. évi
költségvetési rendelet módosításáról szeretném, ha ma döntést hozna a testület.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
Rendeletmódosítást elő kell készíteni, és számszakilag alá kell támasztani. Rendeletet
nem igazán szoktunk plusz napirendi pontként felvenni.
Theisz Imre képviselő:
Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá
teszik a rendelet módosítását.
Béndek József polgármester:
Elfogadom, amit a Jegyző Nő mond, hogy előkészítés nélkül nem lehet rendeletet módosítani, de
az idő sürget bennünket.
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Theisz Imre képviselő:
A lényeg, hogy Abával vagy egy vitás ügyünk. A Magyar Államkincstár el kezdte vonni tőlünk az
iskola szigetelésével kapcsolatos 10 millió Ft-ot. A költségvetési rendeletbe olyan bevételeket
állítottunk be, amelyek valószínűleg nem fognak realizálódni, és a költségvetési törvény
lehetőséget ad a működési képesség megőrzése érdekében kiegészítő támogatás igénylésére.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
A 2012. vagy a 2013.-as költségvetésről van szó? Még ez sem világos. Egyáltalán miről van szó?
Theisz Imre képviselő:
A 2013. évi költségvetési rendelet felett átsiklottunk, és hiány helyett, ingatlanértékesítést
állítottunk be az egyensúly megtartása miatt. A betervezett 10 millió Ft ingatlanértékesítés
viszont nem fog realizálódni, illetve Aba miatt retorziót kaptunk a 10 millió Ft visszafizetésével,
havi bontásban. A költségvetési törvény lehetőséget ad kiegészítő támogatás igénybevételére a
működőképesség megőrzéséhez. 2013. december 20-ig fognak dönteni az igényekről, 24,4
milliárd Ft van erre a támogatásra. Beadási határidő minden hónap 5. napja, ezért célszerű minél
előbb, tehát május 5-ig dönteni a képviselő-testületnek a támogatási igény beadásáról. A 2 x 10
millió Ft- összeget szeretnénk szerepeltetni, és a 9. űrlap 14 sorában lenne változás. ezt a
módosítást hétfőn el kellene juttatni a megfelelő helyre.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
A rendeletet a pénzügyes kollegának elő kellene készíteni. A működőképesség megőrzését
szolgáló támogatás, mely korábban az ÖNHIKI volt, ezen a képviselő-testületi ülésen így
előkészületlenül, nem tudjuk elfogadni. Az elhangzottakat nem vitatom, de a rendeletet itt nem
lehet előterjeszteni, ez szabálytalan. A számszaki része sincs előkészítve, semmilyen információ
nem áll rendelkezésre.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A rendelet módosításáról van szó.
Theisz Imre képviselő:
Tegnap tisztázódott le a dolog. Értem az Ön aggályait, de mindössze két sorról van szó, nem
éreztem, hogy ilyen nagy súlya van a rendeletmódosításnak.
Béndek József polgármester:
A költségvetésben hiány helyett beterveztünk 10 millió Ft ingatlanértékesítést, és ma már látjuk,
hogy, ez nem fog realizálódni, ezért szeretnénk a működési hiányra pályázatot benyújtani.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
A rendeletmódosítást és a határozati javaslatot elő kell készíteni, és a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. Lehet kényelmetlen, hogy még egyszer össze kell jönni a testületnek, de ezt csak így
lehet. Lehet, hogy komolytalannak, és bürokráciának tűnik, de ezek a szabályok nem véletlenül
vannak.
Theisz Imre képviselő:
Most az elvekről kell dönteni.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
Költségvetési rendeletet előkészítés nélkül nem tudunk elfogadni. Gyakorlatilag, úgy nem lehet
előkészteni valamit, hogy most értesülök róla testületi ülésen.
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Itt van egy szituáció, amikor döntést kellene hozni a pénzügyi helyzetünkkel kapcsolatban.
Oldjuk meg és menjünk tovább.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
De nem tudom megoldani, mert nincs előkészítve. Elveket meg tudnak határozni a költségvetési
rendelet módosításáról.
Theisz Imre képviselő:
Itt elvek vannak. Gyakorlatilag belép egy bevétel, ami eddig nem szerepelt, illetve egy bevételi
sor csökkenni fog és bejön az abai 10 millió Ft. Három sort érint az egész. Az egyensúly
megmarad a bevételi és kiadási oldalon.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A három sorból, két sor érint bennünket. Az abai 10 millió Ft teljesen független tőlünk.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
Jogszerűen az elveket lehet eldönteni a mai ülésen. A tervezett bevétel nem fog realizálódni,
ezért a képviselő-testület kéri a költségvetési rendelet módosításának előkészítését és a
következő, pld. csütörtöki ülésre történő előterjesztését.
Theisz Imre képviselő:
Tudomásul vettük, el fogom mondani a kolleganőnek. Ha elkészül a rendelet módosítás, a
polgármester úr belátása szerint összehívja a testületi ülést.
Béndek József polgármester:
Javaslom 4. napirendi pontként felvenni az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet
módosításának kezdeményezését, melyet legkésőbb péntekre elő kell készíteni és hétfőn el kell
fogadnunk. Aki így elfogadja a napirendi pontokat, kérem kézfeltartással jelezze.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozták:

46/2013. (IV.30.) számú
képviselő-testületi határozat
2013. április 30. (kedd) napján
14:30 órakor tartott, nyílt
képviselő-testületi ülés
napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. április 30. (kedd) napján 14:30
órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az
alábbi döntést hozza:
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. április 30. (kedd) napján 14:30
órakor tartott nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.Soponya Nagyközség Önkormányzat és
intézményei 2012. évi zárszámadásáról szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Gálné Papp Erika megbízott
jegyző
2. 2014.évi
költségvetési
koncepció
megtárgyalása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Gálné Papp Erika megbízott
jegyző
3. Soponya, 07/1 földrészlet megosztásáról
szóló megállapodás ügye.
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Gálné Papp Erika megbízott
jegyző
4.Az önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendelet módosítás kezdeményezése.
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Gálné Papp Erika megbízott
jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadásáról
szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Gálné Papp Erika megbízott jegyző
A 705-2/2013. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A 2012. évi zárszámadásról szóló rendeletet kiküldtük, volt idő áttanulmányozni. Van-e
ezzel kapcsolatban kérdés, hozzáfűzni való?
4

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a beszámolót.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

igen

szavazattal,

Soponya Nagyközség Önkormányzat
3/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91.§ (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (l) a. és (l) f. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestületére és annak bizottságaira, költségvetésének végrehajtására.
2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása
2.§ (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2012. évi teljesített
költségvetési
a) bevételi főösszegét
364.413e Ft-tal
b) kiadási főösszegét
332.648 e Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tervezett és
teljesített1evételeit a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá
(3) A képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2012. évi tervezett és
teljesített kiadásait a rendelet 1 melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§ (1) A Képviselő-testület a 2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásokat célonként a
rendelet 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2012. évi
teljesített
kiadásokat szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá..
(3)A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2012. évi működési és
fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet a 11. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2012. évi átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(5) Soponya Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítését a rendelet 3.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát
69.615e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből az Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi
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feladatok ellátására átvett pénzeszközt 2.939 e Ft-ban állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i fordulónapi mérlegében az
eszközök és források egyező főösszegét 815.857 -Ft-tal elfogadja.
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát
a mérlegben,valamint a vagyonleltárban szereplő bruttó értéken 586.912.000- Ft-ban állapítja
meg.
3. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 10. napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló Soponya Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete.

2. 2014.évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Gálné Papp Erika megbízott jegyző
A 705-3/2013. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A részletekbe nem kívánok belemenni, úgy gondolom, hogy fő vonalakban a lényegét
illetően, minden benne van a jövő évi koncepcióban
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
Szokatlan, hogy a zárszámadáskor találkoznak a jövő évi koncepcióval. Ezek csak
irányvonalak, számszaki koncepcióval később fog találkozni a képviselő-testület.
Béndek József polgármester:
Javaslom, fogadjuk el koncepciót.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozták:
Soponya Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
47/2013.(IV. 30.) határozata
Az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló koncepció
elfogadásáról
Soponya Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
polgármester
6

előterjesztésében
Soponya
Nagyközségi
Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját megtárgyalta.
Soponya Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete Soponya Nagyközségi
Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját
mint
a
költségvetés
kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint
elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások –
felhalmozási bevétel felhasználása nélküli –
egyensúlyának megtartása. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi
egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel
kivételével- 2014. évben nem vesz fel.
3. Az
intézményrendszer
működésének
felülvizsgálata, működőképességének - a jogszerű
működtetés és a takarékossági szempontok
figyelembevételével – történő megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a
kötelező önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a
költségvetésben akkor tervezhető, ha annak
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját
bevételéből megteremthető. Az önként vállalt
feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező
önkormányzati
feladat
ellátását
nem
veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb
rendeletekben
meghatározott
önkéntes
önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való
együttműködés és azok támogatása, melyek
általában kulturális, sport területekre terjed ki.
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése,
és kihasználása. A költségvetésben jelentkező
többletbevételből meg kell teremteni a pályázati
önrészeket.
8. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra
tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.
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9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek
vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő,
többéves kihatással járó kötelezettségeket,
továbbá a fedezetül szolgáló bevételek
realizálását.
10.
Az
adókintlévőségek
csökkentése
érdekében tovább kell folytatni a következetes
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
11.
A szolgáltatások bevételeinek
felülvizsgálata. ( étkeztetés, bérleti díjak stb.)
12.
Működési
kiadások
(foglalkoztatáspolitikai
célokhoz
igazodó
személyi juttatások és kötelező valamint állami
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen
túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó
dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos
és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell
juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges
és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés
során.
13.
A költségvetés előkészítésekor a
jogszabályon,
szerződésen,
megállapodáson
alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
14.
A költségvetésben a nem várt kiadások
finanszírozhatósága
érdekében
általános
tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a
működési költségvetés összegének 0,5 %-a.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy a költségvetési terv készítésekor a
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye
figyelembe.
Felelős: Béndek József polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

3.
Soponya, 07/1 földrészlet megosztásáról szóló megállapodás ügye.
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Gálné Papp Erika megbízott jegyző
A 705-4/2013. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
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Béndek József polgármester:
A 07/1 hrsz-ú földterület osztatlan közös tulajdonban van, az önkormányzat mellett van
még van két tulajdonos. Az egyik tulajdonos kezdeményezte az ingatlan megosztását,
kimérette a saját részét. A megosztási vázrajz aláírásához szükséges a képviselő-testület
felhatalmazása. Az adás-vételi szerződés volt a mértékadó, hiszen AK érték alapján
nagyon kicsi terület jutott volna az önkormányzatnak, ezért mi ragaszkodtunk a
szerződés szerinti terület nagysághoz. Az egyik testvérrel leszünk osztatlan közös
tulajdonban.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nem szerencsés a közös tulajdon, célszerűbb lenne megszűntetni.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
A 07/1 hrsz-ú ingatlan megosztását követően, 07/9 és 07/10 hrsz-ú ingatlan fog
kialakulni. A 07/9 hrsz-ú szántó és legelő művelési ágú ingatlan marad közös
tulajdonban az önkormányzat és Borda László között, a 07/10 hrsz-ú szántó pedig
Baloghné Borda Anikó tulajdona lesz.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Javaslom, hogy méressük ki az önkormányzat részét.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
Úgy tudom, hogy az osztatlan közös tulajdon megszűntetése ingyenes lesz.
Béndek József polgármester:
Javaslom, hogy a megosztás aláírására hatalmazzon fel a képviselő-testület és utána
kezdjük meg a közös tulajdon megszűntetését.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták:
Soponya Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
48/2013. (IV.30.) számú határozata
Döntés a soponyai 07/1 hrszú ingatlan
megosztásáról, a soponyai 07/1 hrsz-ú
ingatlan megosztásáról szóló megállapodás
elfogadásáról
Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
polgármester
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előterjesztésében a „ a Soponya 07/1 földrészlet
megosztásáról szóló megállapodás ügye” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Borda László 8123 Soponya, Petőfi u.96.szám
alatti valamint Baloghné Borda Anikó 8151
Szabadbattyán, Nefelejcs u. 5. szám alatti
lakosokkal osztatlan közös tulajdonában lévő
Soponya külterület 07/1 hrsz-ú , 9.1438 m2
területű, 279,98 AK értékű szántó , legelő
ingatlan – melyből Soponya Nagyközségi
Önkormányzat tulajdona 658/55996 –od részGeo Prizma KFT (8000 Székesfehérvár, Bodrogi
út 43.) által készített 1-8/2013. munkaszámú
megosztási vázrajz alapján – mely jelen határozat
1. számú melléklete - történő megosztásához
hozzájárul.
A Képviselő-testület az osztatlan közös
tulajdonban lévő Soponya külterület 07/1 hrsz-ú
, 9.1438 m2 területű, 279,98 AK értékű szántó ,
legelő
ingatlan
megosztását
követően
kialakítandó
soponyai
07/9
hrsz-ú
szántó,
legelő
megnevezésű, 4.7703 m2, 143, 19 AK értékű
ingatlan tulajdonjogát az alábbiak szerint fogadja
el:
• az ingatlan 3967/47703-ad tulajdoni arányban
Soponya Nagyközségi Önkormányzat tulajdona ,
mely tulajdoni aránynak 3967 m2 területű, 3,29
AK értékű legelő megnevezésű i földrész felel
meg
• az ingatlan 43736/47703-ad tulajdoni
arányban Borda László 8123 Soponya, Petőfi
u.96.szám alatti lakos tulajdona , mely tulajdoni
aránynak 43736 m2 területű, 139, 90 AK értékű
szántó megnevezésű földrész felel meg .
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az
osztatlan közös tulajdonban lévő Soponya
külterület 07/1 hrsz-ú, 9.1438 m2 területű,
279,98 AK értékű szántó, legelő ingatlan
megosztását követően kialakítandó soponyai
07/10 hrsz-ú 4.3735 m2 területű, 136, 79 Ak
értékű szántó megnevezésű ingatlan tulajdonjoga
1/1 tulajdoni arányban Baloghné Borda Anikó
8151 Szabadbattyán, Nefelejcs u.5. szám alatti
lakost illeti meg.
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Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Borda László 8123 Soponya, Petőfi
u.96.szám alatti valamint Baloghné Borda Anikó
8151 Szabadbattyán, Nefelejcs u. 5. szám alatti
lakosokkal osztatlan közös tulajdonában lévő
Soponya külterület 07/1 hrsz-ú, 9.1438 m2
területű, 279,98 AK értékű szántó , legelő ingatlan
megosztásáról szóló megállapodás tervezetétmely jelen határozat 2. számú mellékleteváltoztatás nélkül jóváhagyja.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a Borda László 8123
Soponya, Petőfi u.96.szám alatti valamint
Baloghné Borda Anikó 8151 Szabadbattyán,
Nefelejcs u. 5. szám alatti lakosokkal osztatlan
közös tulajdonában lévő Soponya külterület 07/1
hrsz-ú, 9.1438 m2 területű, 279,98 AK értékű
szántó, legelő ingatlan megosztásáról szóló Geo
Prizma KFT (8000 Székesfehérvár, Bodrogi út
43.) által készített 1-8/2013. munkaszámú
megosztási vázrajzot valamint a Borda László
8123 Soponya, Petőfi u.96.szám alatti valamint
Baloghné Borda Anikó 8151 Szabadbattyán,
Nefelejcs u. 5. szám alatti lakosokkal osztatlan
közös tulajdonában lévő Soponya külterület 07/1
hrsz-ú, 9.1438 m2 területű, 279,98 AK értékű
szántó, legelő ingatlan megosztásáról szóló
megállapodást Borda László 8123 Soponya, Petőfi
u.96.szám alatti valamint Baloghné Borda Anikó
8151 Szabadbattyán, Nefelejcs u. 5. szám alatti
lakosokkal aláírja.
A
képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a Soponya 07/9 hrsz-ú
ingatlan megosztását készítse elő, a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Béndek József polgármester
Határidő: 2013. május 10.
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4.Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítás kezdeményezése.
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Előadó:
Előkészítő: Gálné Papp Erika megbízott jegyző
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítását készítése elő a hivatal,
május 2-ig, azzal, hogy a betervezett, de láthatóan nem realizálódó bevételek helyett,
működési hitelt tervezzen be.
Theisz Imre képviselő:
Felmerültek új kiadások, és van lehetőség bevételekre, ezt kell előkészíteni.
Béndek József polgármester:
Arról van szó, hogy az IKSZT beruházás kapcsán minden számlát előre ki kell fizetnünk,
mert utólag igényelhető vissza a támogatás, még az önrész is. Nyári időszakban nehéz
pénzügyi helyzetbe kerülhetünk e miatt, ezért gondoltuk, hogy ragadjuk meg a
lehetőséget, ne várjunk egy-két hónapot, minél előbb nyújtsuk be a támogatási igényt.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
A pénzügyes kollega előkészíti a rendelet tervezetet, átírja a sorokat. Határozati
javaslatot is kell készíteni.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Abaiaktól is vonják a 10 millió Ft-ot?
Béndek József polgármester:
Úgy tudom, hogy nem.
Theisz Imre képviselő:
Tőlünk vonják. Egy a lényeg, hogy itt van 24,5 milliárd Ft kiegészítő támogatás, amelyre
igényt lehet benyújtani, ez a lényeg.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nem lenne érdemes bíróságra menni?
Béndek József polgármester:
Ez már bíróságon van. Az adósságrendező ezt a tételt elutasította, polgári peres úton
lehet érvényesíteni, 3 év múlva várható döntés. Ebben a Magyar Államkincstárnak, és a
Kormányhivatalnak kellett volna dönteni szerintem. Pályázati pénzről van szó. Az iskola
szigetelésre kapott 10 Ft-ot Aba elköltötte az intézményi társulás kapcsán, nem kaptuk
meg Abától, ezért a kivitelezőt nekünk kellett kifizetni.
Theisz Imre képviselő:
Aba kapott a soponyai iskolához, mint gesztor 10 millió Ft-ot, és Soponya kapott az abai
óvodához 10 millió Ft-ot. Az abai óvoda felújítása nem történt meg. Senki nem foglalt
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állást, körbe jártunk mindent, mégis ezt a pénzt most vonják tőlünk. A kiegészítő
támogatás lehetősége a költségvetés elfogadása után jelent meg.
A működési költségekre ott van 24,5 milliárd Ft kiegészítő támogatás, ebből kellett volna
fedezni a hiányt. Van lehetőség korrigálni, illetve felmerült egy újabb költség, amit nem
terveztünk.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Mi a beruházást elvégeztük.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
Módosítani kellett volna a támogatási szerződést.
Theisz Imre képviselő:
Kezdeményeztük a szerződés módosítását, de már nem volt mit átadni.
Vizsgálja meg a MÁK, hogy hova tűnt a 10 millió Ft.
Béndek József polgármester:
A beruházás felülvizsgálata megtörtént, és mindent rendben találtak. Mikor tartsuk a
testületi ülést? Javaslom, hétfő reggel 7:30 óra.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal, határozathozatal nélkül, egyhangúlag
egyetértettek.
Béndek József polgármester:
Kérem a jegyző asszonyt, hogy legyen szíves segíteni, mert május 2-től új aljegyzőnk
lesz, Dr. Horváth Csaba személyében. Négy pályázó közül választottuk, gyakorlati
tapasztalat nélkül.
Gálné Papp Erika megbízott jegyző:
Tájékoztatni fogom a jegyző urat.
Béndek József polgármester:
Aki tehát egyetért a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésével,
kérem, kézfeltartással jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

igen

szavazattal,

Soponya Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 49/2013. (IV.30.)
számú határozata
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendelet módosítás előkészítéséről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Theisz Imre képviselő előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről
szóló
rendelet
tervezet
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módosító kezdeményezését és az ügyben az
alábbiak szerint döntött:
a képviselő-testület tekintettel arra, hogy a
tervezett ingatlan értékesítés valószínűleg nem
fog realizálódni
a
költségvetési
évben,
kezdeményezi az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletének módosítását a
felhalmozási bevételek kiesése folytán éven belüli
likvid hitel tervezését.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
a határozatának megfelelő, az önkormányzat
2013. évi költségvetési rendelet módosítását
készíttesse el és a rendelet elfogadása céljából a
soron következő képviselő-testületi ülésre
terjessze be.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Béndek József polgármester

Béndek József polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi
ülést 15:10 órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármestere

Gálné Papp Erika
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
helyettesítő jegyzője
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