ószám:989-6/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
június 24. napján (hétfő) 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, nyílt képviselő-testületi
ülésén

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Dr.Horváth Csaba
Miklós Imréné

aljegyző
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.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
2.) Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése

3.) Egészségügyi Feladat ellátási szerződés -fogászati alapellátásra
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt, így 4 igen szavazattal,
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
56/2013. (VI.24.) számú képviselő-testületi
határozat
2013. június 24. (hétfő) napján 7:30 órakor
tartott, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. június 24. (hétfő) napján 7:30
órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az
alábbi döntést hozza:
1.Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Dr.Horváth Csaba aljegyző
Előkészítő:
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2.Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
2013.évi költségvetése
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Előadó:
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző
3.Egészségügyi Feladat ellátási szerződés fogászati alapellátásra
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
989.2/2013. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését törvény írja elő a települési
önkormányzatok számára,
Theisz Imre képviselő:
Miért csak egy civil szervezet írja alá a programot? Miért nem írja alá minden szervezet?
Semmi bajom nincs a Polgárőrséggel, de vagy minden civil egyesület írja alá, vagy senki.
Bocskai Sovány Bernadett családgondozó:
Fórumot kell létrehozni, és nem minden civil szervezet szerepel a fórumban, csak akiktől
adatokat kértem. Iskola, óvoda, háziorvos, védőnő, polgárőrség illetve a rendőrség.
Béndek József polgármester:
Alá tudná íni minden szervezet?
Bocskai Sovány Bernadett:
Igen, de a rendőrséggel volt ebből nézeteltérés, mert a kapitány biztosan nem írná alá, a
helyi körzeti megbízottnak pedig nincs aláírási joga. A polgárőrség és rendőrség
munkája valamilyen szinten összekapcsolódik, ezért gondoltam, hogy a polgárőrség
vezetője írja alá a programot.
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Béndek József polgármester:
Akkor szerintem ne írja alá a polgárőrség sem. Amennyiben nincs több kérdés,
hozzászólás, javaslom, hogy az elhangzott módosítással fogadjuk el a helyi
esélyegyenlőségi programot.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozták:

57/2013. (VI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program
elfogadása
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztett Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és az alábbi
határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
elfogadja
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
Helyi
Esélyegyenlőségi
Programját a 2013. – 2018. közötti időtartamra.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmazza a
Helyzetelemzést, valamint az Intézkedési Tervet.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programja – terjedelmére
tekintettel – e határozat 1. számú mellékletében
található.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Dr.
Horváth
Csaba
aljegyzőt
a
szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:

Határidő:

Béndek József polgármester
Dr. Horváth Csaba aljegyző
Bocskai – Sovány Bernadett
családgondozó, esélyegyenlőségi
referens
2013.
június
30.,
majd
folyamatosan
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2.Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Előadó:
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
989-3/2013. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Megkérem Cseke Ferencnét, a közös hivatal gazdasági vezetőjét, hogy röviden mondja el
a közös hivatal költségvetését.
Cseke Ferencné gazdasági vezető:
A kálozi hivatal költségvetésébe beépült a soponyai hivatal költségvetése. A költségvetés
tartalmazza a dolgozók személyi juttatásait, 45.000 Ft illetményalappal számolva. Az
egyenlő bánásmód miatt, a kálozi dolgozóknak is ezzel az illetményalappal kellett
számolni a bérét. A béren kívüli juttatások mértéke mindkét hivatalban 200.000 Ft
minden köztisztviselőnek. Soponyán egy dolgozó nyugdíjba vonult, az ő juttatása, két
hónap felmentési ideje, a jubileumi jutalma is szerepel a költségvetésben.
Béndek József polgármester:
Kiderült, hogy a köztisztviselőknél adható a jubileumi jutalom. Sajnos a törvény a
köztisztviselői körben ezeket a juttatásokat korlátozta.
Cseke Ferencné:
Kálozon van egy dolgozó, akinek felmentéssel szűnt meg a jogviszonya, végkielégítést
kap. A soponyai hivatal dologi kiadása április 1-től várhatóan 4.176 e Ft., a tavalyi évet
figyelembe véve. A közös hivatal költségvetése április 1-től 52.277 ezer Ft a bevételt és a
kiadást illetően. A bevételi oldalon az állami bevétel 10,6 fő figyelembevételével került
megállapításra, mely lakosságarányosan oszlik meg a két önkormányzat között,
Soponya 44 %, Káloz 56 %. Az állami bevételt kérjük utalni a közös hivatal számlájára.
Az iparűzési adó beszedett 0,5 %-át is hozzá kell tenni a működéshez. Soponya esetében
21 millió Ft, Káloz esetében 27 millió Ft—ot kap, ehhez kell hozzátenni az iparűzési adó
törvény által előírt 0,5 %-át.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Az iparűzési adó milyen összeget jelent?
Cseke Ferencné:
Káloznak 3,5 millió Ft-ot, Soponyának 6,9 millió Ft-ot kell hozzátenni a közös hivatal
működéséhez. Június 30-ig el kell fogadni a költségvetést, mert a féléves beszámolóban
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már így kell szerepeltetni. A bevételi és kiadási oldalt kellene jóváhagyni mindkét
önkormányzatnak.
Béndek József polgármester:
A számokból egyértelműen látszik, hogy az állami normatívát nem használja el az itteni
létszámunk.
Cseke Ferencné:
A törvény erre kötelezett bennünket.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Az ilyen törvényt ki kellene dobni az ablakon.
Béndek József polgármester:
A lényeg, hogy a teljes költséget a bevételeink nem fedezik. A soponyai normatíva több
mint, amit felhasználunk, a jegyző költsége is meg van osztva. Látszik, hogy a kálozi
költségek viszik el a többletet.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ezt tudtuk előre, ezt nem fogom megszavazni.
Theisz Imre képviselő:
Több a normatívánk, mint amit a létszámunk felhasznál és még 6 milliót kell
hozzáadnunk?
Cseke Ferencné:
ezt nem így kell nézni. Van egy közös hivatal, és egy közös jegyző. Itt 3 ember dolgozik. A
pénzügyet át kellett volna vinni Kálozra április 1-től. Itt nem maradt volna hivatal.
Theisz Imre képviselő:
Ez az anyag nekem így kevés. Pontosan szeretném látni, sorokra lebontva az egészet.
Cseke Ferencné:
Van nálam részletes kimutatás, csak nevek szerepelnek rajta.
Theisz Imre képviselő:
Nevek nélkül kérnék egy részletes anyagot, mert így nem fogadom el.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Én akkor sem fogom megszavazni.
Béndek József polgármester:
Kérjünk részletes anyagot.
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Tudtuk, hogy többet kell hozzátenni, de hogy még az iparűzési adóból is többet kell
biztosítani.
Cseke Ferencné:
Ha egyedül maradtak volna, akkor is a hivatal működésére kellett volna a 6.900 ezer Ftot fordítani, hozzá kellett volna tenni a hivatal működéséhez az iparűzési adó 0,5 %-át.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nem kellett volna hozzátenni, mert a hivatal működéséből megtakarításunk van, és a 3
millió Ft-ot fejlesztésre lehetett volna felhasználni. Nem akarok ezen vitatkozni, de ezt
én nem tudom elfogadni.
Cseke Ferencné:
Nem értem a problémájukat. Láttam az előkészített anyagot. A hivatal kap 4.580 ezer Ftot minden dolgozóra, de ezt az összeget az állam nem adja oda, hanem levonja az
iparűzési adó erőképességből, a hivatal működésébe beszámolják.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ez azt jelenti, hogy nekünk kb. 6 millió Ft-tal többe kerül a hivatal működtetése, mint
Káloznak kerül.
Cseke Ferencné:
Káloznak is többe kerül. 52 millióhoz Soponya hozzátesz 19 millió Ft-ot, Káloz a
különbözetet, és az több. Nem kellett volna ekkora béremelés adni soponyai
dolgozóknak, mert ezért a kálozi dolgozók bérét is meg kellett emelni az egyenlő
bánásmód miatt, és ez 4 millió Ft-ot jelent. Ha a hivatalunk nem egyesül Soponyával,
Káloznak nem került volna 4 millió Ft-tal többe a köztisztviselők bére 2013-bán. Erről
tudnak, ugye? Ha a közös hivatalnak nem lesz költségvetése, akkor bíróságra kell menni,
mert nem működünk együtt. A kormányhivatal a képviselőket egyénileg is
megbírságolhatja.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Milyen jogon bírságolna meg?
Theisz Imre képviselő:
Szerintem a propagandát fejezzük be. Szavazzunk.
Béndek József polgármester:
Felteszem szavazásra a költségvetést. Ki fogadja el a közös hivatal 2013. évi
költségvetését?
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A képviselő-testület tagjai részéről 4 nem szavazat érkezett, így érvényes döntés nem
született.
Béndek József polgármester:
Ki nem fogadja el a közös hivatal 2013.évi költségvetését a kiküldött anyag alapján?
A képviselő-testület tagjai részéről 4 igen szavazat érkezett.
Béndek József polgármester:
Ki tartózkodik?
A képviselő-testület tagjai részéről tartózkodás nem volt.
A szavazások eredményeként, az alábbi határozat született:

58/2013. (VI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetése
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
Kálozi
Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem fogadja el a Kálozi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a
gazdasági vezetőt, hogy készítsen egy részletes
kimutatást a személyi és a dologi kiadásokról,
melyet terjesszen a képviselő-testület elé.
Felelő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
Határidő: 203. június 30.
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Béndek József
Megbeszéljük a folytatást. Az igaz, hogy béremelést január 1-től hajtottuk végre, a
45.000 Ft-os illetményalappal számolva. Folyamatosan jogellenes állapotot tartottunk
fenn, ezt most a helyére tettük. Ennek az lett a következménye, hogy az egyenlő
bánásmód elve miatt a kálozi hivatali dolgozóknál is a 45.000 Ft-os illetményalapot
kellett alkalmazni. Nálunk ez a béremelés 1,5 milli Ft többletet jelent, a kálozi
dolgozóknál magasabb szorzók vannak a végzettségük miatt, ezért jelent 4 millió Ft-ot.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nem tudom, hogy a polgármester úr miért ágált a béremelés ellen, amikor mi fizetjük
meg.
Béndek József polgármester:
A közalkalmazottak miatt nem akarta a béremelést végrehajtani.
3.Egészségügyi Feladat ellátási szerződés -fogászati alapellátásra
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
A 989-4/2013. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A fogászati ellátást eddig is Káloz látta el, de nem volt szerződésünk.
Dr. Horváth Csaba aljegyző:
Feladat-ellátási szerződést kell kötni Dr. Egri László fogorvossal, melyre az MEP hívta fel
a figyelmünket. Ez pénzbe nem kerül.
Béndek József polgármester:
Minden településnek kell rendelkezni fogászati ellátást biztosító szerződéssel, ezért
javaslom, hogy fogadjuk el.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozták:
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59/2013. (VI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
Egészségügyi feladat-ellátási szerződés
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztett fogászati
ellátást biztosító Egészségügyi feladat-ellátási
szerződést és az alábbi határozatot hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert ezen
határozat 1. számú mellékleteként csatolt
Egészségügyi
feladat-ellátási
szerződés
aláírására.
Felelő: Béndek József polgármester
Határidő: 203. június 30.

Béndek József polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi
ülést 8:00 órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármester

Dr.Horváth Csaba
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyzője
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