Iktatószám: 1495-4/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
november 6. napján (szerda) 7:30 órakor, a Polgármesteri
Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, rendkívüli, nyílt
képviselő-testületi ülésén

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Dr.Horváth Csaba
aljegyző
Miklós Imréné
jegyzőkönyvvezető
Bocskai-Sovány Bernadett családgondozó

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. A
meghívóban egy napirendi pont szerepel, de második napirendi pontként javasolom
felvenni a Sárvíz kistérségi szélessávú informatikai hálózat értékesítésével kapcsolatos
döntés megtárgyalását.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül a javaslattal
egyetértettek.
Béndek József polgármester:
Ismertetem a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.) Döntés a Soponya-Káloz Közös fenntartású szociális Intézmény szakmai
Programjáról
2.)Döntés a Sárvíz kistérségi szélessávú informatikai hálózat értékesítésével
kapcsolatban.
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt, így 4 igen szavazattal,
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
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82/2013. (XI.06.) számú képviselő-testületi
határozat
2013. november 6. (szerda) napján 7:30 órakor
tartott, rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. november 6. (szerda) napján
7:30 órakor tartott, rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés napirendjére tett javaslatot
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1. Döntés a Soponya-Káloz Közös fenntartású
szociális Intézmény szakmai Programjáról
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző
Felelős:
Béndek József polgármester
Határidő:
2013. november 6.
2.)Döntés a Sárvíz kistérségi szélessávú
informatikai hálózat értékesítésével
kapcsolatban.
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Döntés a Soponya-Káloz Közös fenntartású szociális Intézmény szakmai
Programjáról
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
Az 1495-2/2013. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Béndek József polgármester:
Káloz településsel a szociális alapfeladatok ellátására társulást hozunk létre, és közösen
látjuk el a házi segítségnyújtást, a családsegítést, szociális étkeztetést és a Kálozon
működő idősek napközi otthoni ellátását, december 1-től. Soponya lenne a gesztor,
nekünk van működési engedélyünk.
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Bocskai- Sovány Bernadett lesz a szervezet vezetője, aki továbbra is ellátja Soponyán a
családsegítői feladatokat, a másik két dolgozó pedig 6 órában látja el a házi
segítségnyújtással és szociális étkeztetéssel járó feladatokat. Kálozon a főiskolai
végzettségű dolgozó családsegítői feladatokat lát el, és ott is van további egy órás
dolgozó, valamint egy 8 órás dolgozó a többi feladatra. Kálozon egy nyugdíjas dolgozó
kikerült a rendszerből, mert a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyhoz kötött,
nyugdíjast nem lehet foglalkoztatni.
Mint gesztor, mi kapjuk a normatívát, mely a számítások alapján elegendő lesz a
működtetésre, sőt még marad is pénzünk. Az ellátottak számát lehetőleg mindkét
településen növelni kell.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A maradvány pénzzel mi történik?
Béndek József polgármester:
Ha külön választjuk a két települést, az ellátottak számát és a normatívát, akkor nálunk
plusz jelenik meg, Kálozon jelenleg mínusz. A szerződésben rögzíteni fogjuk, amelyik
településnél plusz jelenik meg, az a települést illet meg.
Theisz Imre képviselő:
Azért hozzuk létre a társulást, hogy plusz forrást hozzon. Nem kötelező társulást
létrehozni. A normatívából mindkét település jöjjön ki.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A társulásnak isszuk a levét évek óta. Olyan társulást ne kössünk, ami nekünk nem jó.
Theisz Imre képviselő:
Ha most Kálozon negatív helyzet van, a társulással az a lyuk kisebb lesz, tehát Káloz már
mindenképpen jól jár.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A nyeremény megosztás izgat, mert a végén mindig településarányosan kell mindent
szétosztani.
Béndek József polgármester:
A közös hivatalnál így van. Kálozon tisztán látják a negatív helyzetüket, és tudják, hogy
az ellátottak számát növelni kell ahhoz, hogy eltűnjön a mínusz. Nálunk is növelni kell az
ellátottak számát.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Kálozon kevesebb az ellátottak száma, mint nálunk?
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Bocskai- Sovány Bernadett családgondozó:
Pontosan nem ismerem a létszámadatokat, de a Jobb Otthon Alapítvány nem nyújtotta
azt a szolgáltatást, amit az emberek szerettek volna.
Béndek József polgármester:
Nálunk is így volt az étel miatt, többen lemondták, ameddig nem az óvodai konyha
főzött.
Theisz Imre képviselő:
Nálunk 3 fő, Kálozon is 3 fő dolgozó lesz, és a bérköltséget mindenki maga fedezi.
Béndek József polgármester:
A kálozi 3 fő dolgozó a mi állományunkba kerül, mert mi kapjuk a normatívát.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A szerződés ismeretében kellene döntést hoznunk.
Béndek József polgármester:
A szerződés tervezetet kiküldjük a képviselőknek.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A szakmai programot fogadjuk el, de a szerződés ismeretében döntsünk a társulásról.
Dr. Horváth Csaba aljegyző:
Javaslom a szakmai program elfogadását, mert az a működési engedély feltétele.
Béndek József polgármester:
Javaslom, fogadjuk el a szakmai programot.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozták:
83/2013. (XI.06.) számú képviselő-testületi
határozat
Döntés a Soponya-Káloz Közös Fenntartású
Szociális Intézmény szakmai Programjáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Soponya-Káloz Közös
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Fenntartású Szociális Intézmény Szakmai
Programját és az alábbi döntést hozza:
Soponya
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben
csatolt Soponya-Káloz Közös Fenntartású
Szociális Intézmény Szakmai Programját
elfogadja.
Felelős: :
Béndek József polgármester
Dr. Horváth Csaba aljegyző
Határidő:
folyamatos

2.)
Döntés a Sárvíz kistérségi szélessávú informatikai hálózat értékesítésével
kapcsolatban.
Béndek József polgármester:
A kistérségi szélessávú informatikai hálózat értékesítéséből a bevétel felosztására
született javaslat, mely igazodik a megállapodáshoz, de attól még is eltér. Soponya 13 %
helyett 8 %-ot kapott volna a bevételből. A felosztásra javasolták, hogy a bevétel fele
lakosságarányosan, a másik fele pedig a szolgáltatást igénybevevők szám alapján
történjen.
Theisz Imre képviselő:
A pályázat benyújtásakor is így volt az arány. A szolgáltatás minősége miatt kevés az
előfizető.
Béndek József polgármester:
A biztosítást az önkormányzatok fizették, és Soponya 13 %-ot fizetett. Azt mondják, ahol
nincs előfizető, ott a hálózat nem ér semmit.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A hálózat 2/3-ad része Soponyán van. Vegye igénybe úgy a hálózatot a többi település,
hogy Soponyán nincs vezeték. A vezeték 2/3-ad rész Soponya vagyonát képezi.
Theisz Imre képviselő:
A kötelezettségvállalás lakosságarányos volt.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Hozzunk egy olyan döntést, hogy Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megismerve a vagyonfelosztás arányait, ami súlyosan sérti a település érdekeit,
nem járul hozzá a hálózat értékesítéséhez.
Béndek József polgármester:
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Én mondtam a kistérségi ülésen, hogy mi nem javasoljuk az értékesítést, nemmel
szavaztam, de a többiek leszavaztak.
Dr. ULcz Gyula alpolgármester:
A képviselő-testület nemet mond, megismerve a körülményeket.
Béndek József polgármester:
Aki tehát egyetért azzal, hogy Soponya nem járul hozzá a hálózat értékesítéséhez, kérem
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
84/2013. (XI.06.) számú képviselő-testületi
határozat
Döntés a Sárvíz kistérségi szélessávú
informatikai hálózat értékesítésével
kapcsolatban
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárvíz kistérségi
szélessávú informatikai hálózat értékesítésének
ügyét és alábbi döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megismerve a vagyonfelosztás arányait,
ami súlyosan sérti a település érdekeit, nem ért
egyet a hálózat értékesítéséből befolyt vételár
települések közötti felosztásának módjával.
Felelős: Béndek József polgármester
Határidő: azonnal
Béndek József polgármester:
Az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról mit lehet tudni? A Városkörnyéki alaptól
kapott kamatmentes kölcsön törlesztő részletét december 31-ig kellene kifizetni. Ha
kapnánk 10 millió Ft-ot, abból 5 millió Ft-ot vissza tudnánk fizetni. Az abai intézményi
társulás elszámolásánál benyújtottuk az összes igényünket az adósságrendezőnek,
azonban annak csak egy részét fogadták el, egyezség alapján 5 millió Ft-ot utaltak át. Az
iskola szigetelésre kifizetett 10 millió Ft-ot, az át nem adott normatívából közel 13 millió
Ft-ot nem ismertek el, mert csak két év után lehet érvényesíteni. Az óvodai társulásnál
történt változás miatt két havi normatívát Aba kapott meg, de nem adta át nekünk.. Aba
helyett mi fizettünk az iskolának, Aba ellenkeresetet nyújtott be, mert ők fizették
helyettünk az óvodát. Aba 3,9 millió Ft-ot követel tőlünk jogerős ítélet alapján.
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Theisz Imre képviselő:
Aba kapta az iskolai normatívát, Soponya kapta az óvodai normatívát.
Béndek József polgármester:
Az intézményi költségvetéseket a képviselő-testületek elfogadták, a normatíván felüli
összeget az önkormányzatok utalták át, de Aba ezt nem tette meg, majd Soponya sem.
2009-2010-ben kezdődött az egész. Abának többet kellett volna utalni, mint
Soponyának. Gyakorlatilag semmit nem utalt, maradt a normatíva, és eljutott oda, hogy
nem tudta fizetni az iskola számláit.
Mindenki a maga intézményét finanszírozta, mert nem tudott mást tenni, az élet nem
állhatott meg. 2011. augusztus 31. napjával szűntettük meg az intézményi társulásokat.
Az adósságrendezés kapcsán csak 5 millió Ft-ot fizettek ki a hitelezők által javasolt
egyezség alapján.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Gyakorlatilag a 13 millió Ft-nak kaptuk meg a 40 %-át.
Béndek József polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi
ülést 8:30 órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármester

Dr.Horváth Csaba
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyzője
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