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Iktatószám: 2155-6/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 

december 11. napján 15:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 
Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, rendkívüli nyílt képviselő-testületi 
ülésén 

 
Jelen vannak: 

Béndek József   polgármester 
Dr. Ulcz Gyula   alpolgármester 
Hollósi Lászlóné  képviselő 
Theisz Imre   képviselő 

 
Meghívottak: 

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 
 

 
Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait.  Holnap reggelre hívtuk össze a 
rendkívüli ülést, azonban az adósságkonszolidáció miatt még a mai napon döntést kell hoznunk, 
ezért tettük át a mai napra. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 4 fő 
jelen van, így az ülés határozatképes. Ismertetem a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

1) Gróf Zichy János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átadása. 
2) Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet megszűnése. 
3) Folyószámla-hitel 
4) Adósság konszolidáció 
5) Egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás ügye 

 
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: 
 

68/2012. (XII.11.) számú képviselő-
testületi határozat 

2012. december 11. (kedd) napján 15:30 
órakor tartott,rendkívüli, nyílt 

képviselő-testületi ülés napirendjéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. december 11. (kedd) napján 15:30 
órakor tartott, rendkívüli, nyílt képviselő-testületi 
ülés napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza:
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. december 11. (kedd) napján 15:30 
órakor tartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

2. Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési 
intézmény állami fenntartásba vételével 
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 
átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról 
megállapodásról  

Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

3. SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

4. Folyószámla hitel ügye 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

5. Egyszeri, vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás ügye 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 

 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

A 2155-2/2012.számú írásos anyag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 

Béndek József polgármester: 
A VertikálZrt küldött egy anyagot a jövő évi hulladékszállítási díjjal kapcsolatban. A 
Hulladékgazdálkodási törvény alapján január 1-től életbe lépnek az új díjtételek. A 120 l 
konténer díja eddig 20 ezer Ft alatt volt, január 1-től  kezdve majdnem 30 ezer Ft lesz. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Így jön vissza a 10 %-os gázár csökkentés.  
 
Béndek József polgármester: 
Amennyiben nem fogadjuk el, a különbözetet az önkormányzatnak kell kifizetni a törvény 
alapján. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ha törvény van mögöttük, nem vitázhatunk. 
 
Béndek József polgármester: 
Rendeletben szabályozni kell a díjakat. Az önkormányzatokkal soron kívül megkezdik az 
egyeztetést a szolgáltatás helyi sajátosságait figyelembevéve, a díjcsökkentés céljából. A 80 
literes edényzettel kellene foglalkoznunk. Az igénybevevők körét meg kell határozni. Ezt körbe 
kellene járnunk,mert jelenleg is igen nagy a kintlévőség. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az megint beruházást jelent a lakosságnak, vagy az önkormányzat fizetné? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Lehet venni használt, de jó állapotú kukát, és azzal támogatni a háztartásokat. 
 
Béndek József polgármester: 
Szerintem az összes háztartásban nem engednék lecserélni a 110 literes kukát, 80 literesre. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A vonalkódos rendszer számtalan helyen működik már. Annyit fizet, amennyi a tényleges ürítés 
volt. 
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Béndek József polgármester: 
Magam is kéthetente teszem ki a kukát. Nekik nagy fájdalmuk, hogy a szelektív gyűjtést nem ők 
végzik. Az egyeztető tárgyalásra fel kellene jól készülni és megtalálni a megoldásokat. November 
28-án elfogadta a tanács, december 3-án jött meg az anyag. Azt javaslom, fogadjuk el, mert nem 
tudunk mit tenni és nézzük meg, mit tudunk alkudozni. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ha nem fogadja ela testület a díjakat, akár havi 250-300 ezer Ft többletkiadást jelentene az 
önkormányzatnak. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Nem tudunk mit csinálni. 
 
Béndek József polgármester: 
Nem tetszik nekem sem, mert több mint 50 %-os emelést jelent. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ezért majd még kapunk rendesen. 
 
Béndek József polgármester: 
Nem tudunkmit csinálni. A mért szemétszállítás felé nem akarnak elmozdulni. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

19/2012. (XII.12.) önkormányzati 
rendelete 

 
a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási dj mértékéről 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
mértékéről szóló rendelettervezetet megtárgyalta és 
az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében lévő 
tartalommal megalkotja a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj mértékéről szóló 19/2012. 
(XII.12.) önkormányzati rendeletet. 
A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 
2. számú mellékletét képezi. 
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  
 

 

 
2. Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 
megállapodásról  

 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

BéndekJózsefpolgármester: 
Már korábban döntöttünk arról, hogy az iskolát átadjuk állami fenntartásba. Ezt a döntést most 
meg kell erősíteni.Nyilatkozni kell arról, hogy a tornatermet és a kazánházat nem adjuk állami 
fenntartásba. A feltételeket még nem tudjuk,  de majd a használatról tárgyalni kell. Két személyt 
is  érint a dolog, a karbantartó az iskolához kötődik, így őt át kell adnunk. A tornaterem 
takarítását eddig közhasznú munkás végezte, ezt továbbra is nekünk kell majd megoldani. 
Holnap kell aláírni a megállapodást. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Össze kell szedni a 70-es években készült dokumentumokat is. Ennek mi értelme van? A múltat 
jelentik azok a régi dokumentumok. Mit akarnak vele?  
 
Béndek József polgármester: 
Minden előzményt látni akarnak. Az átadási dokumentációba beletettük az iskola szigetelésével 
kapcsolatos lerendezetlen dolgokat, az iskolai dolgozókkal kapcsolatos követeléseket, valamint 
az Abával szembeni követeléseket is. Ha szerencsénk lesz, a koloncokat nem akarják tovább 
cipelni. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az iskolának szemben vannak Abával szemben követelései, de az iskolával kapcsolatban az 
önkormányzat azért teljesített az Abával szembeni követelésekből. 
 
Béndek József polgármester: 
Az iskolával kapcsolatos  jogi, pénzügyi problémákat beletettük az anyagba. Jelezzük az átvevő 
felé, hogy az iskola visz magával ilyen problémákat. 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Hogyan jelenik ez meg az átadás-átvételnél? Követlés Aba felé, vagy Aba helyett kifizetett 
dolgok? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Folyamatban lévő perként lehetett jelenteni. Három ilyen ügyünk van. Az iskola szigetelése, 10 
millió Ft értékben, amit az önkormányzatunk kifizetett Aba helyett, és az iskolai dolgozók 
követelése Abától. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A két iskola a Magyar Államhoz fog tartozni. Ha törli a követeléseket és mi hoppon maradunk? 
Hol lesz ami követelésünk? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Én úgy értettem, hogy a követelésünket Abával szemben, ki fogják fizetni. 
 
Béndek József polgármester: 
Január 1-től sorra fogják venni a követeléseket. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A tartozások és a követelések ki fogják egyenlíteni egymást, és nulla lesz a vége. Szerepeljen 
mindenképpen az anyagban, hogy az önkormányzatnak  is van követelése. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Soponya Nagyközség Önkormányzatát neveztük meg felperesként és az iskolai dolgozókat is be 
írtuk. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A mi visszatartásunkat írja be Aba. 
 
Béndek József polgármester: 
Az étkezési jegyet a dolgozóknak kell perelni. A tornaterem üzemeltetésével majd külön kell 
foglalkozni. Meg kell mondanunk, hogy mennyiért szolgáltatunk. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Jobb, ha mi mondjuk meg a feltételeket. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Két határozatot kell hozni a testületnek. Az átadás-átvételről szóló megállapodás jóváhagyásáról, 
illetve arról, hogy a tornatermet nem adjuk át, hanem külön megállapodásban rögzítjük a 
használatát. 
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom fogadjuk el az átadás-átvételről készített megállapodást. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

69/2012. (XII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
Gróf Zichy János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési 
intézmény állami fenntartásba vételével 
összefüggő intézmény átadás-átvételről, 
a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 
átadásról, valamint a feladatellátáshoz 

kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról 

megállapodásról 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
köznevelési intézmény állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, 
a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról megállapodás ügyét, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete fenntartja és megerősíti az 52/2012. (IX. 
27.) számú képviselő-testületi határozatát a 
köznevelési intézmény működtetésével 
kapcsolatban.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény 
állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, 
jogok és kötelezettségek megosztásáról 
megállapodást és mellékleteit a teljességi 
nyilatkozattal együtt elfogadja. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást és a teljességi nyilatkozatot 
tárgyi ügyben írja alá. 
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2012. december 15. 
Felelős: Béndek József polgármester 

 
Béndek József polgármester: 
Nyilatkozzunk arról, hogy a tornatermet és kazánházat nem adjuk át, és a használatukat külön 
megállapodásban rögzítjük. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

70/2012. (XII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
Gróf Zichy János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
tornatermének és kazánházának ügye 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének és 
kazánházának ügyét, és az alábbi döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Soponya 399/2 helyrajzi 
számú„szabadidőközpont” megnevezésű, 2403 m2 
területű ingatlanon elhelyezkedő tornatermet és 
kazánházat nem adja át működtetésre, azt 
üzemeltetésében megtartja. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tornaterem és a kazánház használatával kapcsolatban 
a szükséges egyeztetéseket a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ képviselőjével 
folytassa le, és a megállapodás tervezetét terjessze a 
képviselő-testület elé. 
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Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2012. december 15. 
Felelős: Béndek József polgármester 
 

 

3. SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Béndek József polgármester: 
Megszűnik a kistérségi munkaszervezet a törvény által. A megmaradó feladatkörét az abai 
polgármesteri hivatal vette át. a vagyonát pedig átveszi a kistérség, ami jelentéktelen. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A társulási busz hol van? 
 
Béndek József polgármester: 
Azt a Kossa úr bérbe adta. A táci 40 fős nagy busz, a kistérség tulajdona, az még megmarad. Jóvá 
kell hagyni a megszűnést. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A társulási megállapodást ennek megfelelően módosítani kell, ki kell venni a munkaszervezetet 
belőle. 
 
Béndek József polgármester: 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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71/2012. (XII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
szóló javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

I. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás – 
Tácon, 2004. június 24.-napján kelt – Társulási 
Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az 
alábbiak szerint módosítja, mely a VIII. számú 
módosítás:  
 
1. A Társulási Megállapodás: 

− I. Fejezete: 9. pontja „és területfejlesztési” 
mondatrésze, 9.2. és 9.3. pontja, 10. pontja 
„tervezett” mondatrésze,  

− II. Fejezete 1 pont három, hat, hét, nyolc, 
kilenc, tizenhárom és tizennegyedik francia 
bekezdése, 4. pontja,  

− III. Fejezete 6. pontja,  
− IV. Fejezete 21..-2.3., 2.7.-2.8., 2.10.-2.13., 

2.15.-2.21., 3.3., 3.4., 3.10., 3.14., 3.18., 4.6., 
4.8., 5., 6.1., 6.8., 6.14., 7.-9., 10.3., 10.6.-
10.10., 11.4., 11.7., 12.3.-12.5., 12.7., 14.2., 
14.6.-14.8., 15.4. pontja, 

− V. Fejezete 14.2.2., 14.2.4., 14.3.-14.7., 
15.1.1.,  

− VI. Fejezete 1.16., 15.1.4.2., 1.15.11. pontja, 
− X. Fejezetét követően a mellékletek és 

függelékek felsorolásából a Függelékekre 
vonatkozó bekezdés,  

− az 1. és 2. számú függelék,  
− az 1. számú melléklet 1.,2, 4. és 6. pontjai  
− a 4. számú melléklet 2., 6. és 8-16. 

pontjaiban foglalt szakfeladatok  
hatályukat vesztik.  
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2.A Társulási Megállapodás bevezetője „- a "helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. sz. 41.§ (1) 
bekezdésében, valamint „a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. 
tv. – továbbiakban: Tkt. – 1. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján- ” mondatrésze hatályát veszti.  
 
3.A Társulási Megállapodás I/1. pontjában a „hoznak” 
mondatrész múlt időre - „hoztak” - módosul.  
 
4.A Társulási Megállapodás I/1.2. pontját követő 
bekezdése „A Többcélú Kistérségi Társulás a 
„települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól” szóló 2004. évi CVII. tv. szabályai szerint 
működik”  szövegezése hatályát veszti. 
 
5.A Társulási Megállapodás I/5. pontja „mely azonos a 
Tkt. Mellékletében meghatározott abai kistérség teljes 
közigazgatási területével.” mondatrésze hatályát 
veszti.  
 
6.A Társulási Megállapodás I/8.3. pont „SÁRVÍZ 
Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet„ 
mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „– székhely – 
Aba Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala – továbbiakban: Abai Polgármesteri Hivatal – 
„ mondatrész lép.  
 
7.A Társulási Megállapodás I/9.4. pontjában a 
„közoktatási” mondatrész helyébe „köznevelési” 
mondatrész lép. 
 
8.A Társulási Megállapodás II/2. pont első bekezdése 
„fokozatos bevezetéssel” mondatrésze , s „A Társulás 
keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi 
jogszabály-változások folytán kötelezővé váló 
feladatokra.” mondata hatályát veszti. A második 
bekezdés „teljességre” mondatrésze helyébe a 
„költségtakarékos közös feladatmegvalósításra” 
mondatrész lép. 
 
9.A Társulási Megállapodás IV/2.4., 2.9., 3.5.-3.6., 4.1., 
4.5., 6.2.-6.5., 6.10., 6.15.-6.18., 10.1., 10.2., 10.4., 11.1., 
11.2., 11.5., 116., 12.2., 13. pont első bekezdése, 14.3.-
14.5. és 15.1. pontja szövegezése feltételes módra 
módosul. 
 
10.A Társulási Megállapodás IV/3.17. pontja 
szövegezése kiegészül az „Azon feladatellátást, melyre  
a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás állami 
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költségvetési normatívát igényelt legalább 2013. 
június 30-napjáig végzi.” szövegezéssel. 
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11. A Társulási Megállapodás: 

− IV/6.2. pont „rendelkezik kizárólagosan 
könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas 
helyiség felett, összehangolja a 
közkönyvtárak nyitva tartásának rendjét, 
rendszeresen, a felhasználók többsége 
számára megfelelő időpontban tart nyitva. 
Statisztikai adatokat szolgáltat.” 
mondatrésze, 

− IV/6.12. pont „Évente rendszeresen 
ismétlődő”mondatrésze,  

− IV/10.5. pont „ügyfélszolgálati funkciók 
ellátása elektronikus úton is” mondatrésze,  

− V/4.1. pontja „valamint a Társulás 
munkaszervezete” mondatrésze,  

− V/5.3. pontja „a Tkt. 5. § (2) bekezdése 
alapján” mondatrésze 

− V/5.5. pontja „a Tkt, illetve” mondatrésze, 
− V/11. pont címe „Oktatási”, 11.1. pontja 

„közoktatási”,  
− V/11.3.1., 11.4. és 11.5. pontja „oktatási” , 

továbbá 11.3.2. pontja „oktatással” 
mondatrésze,  

hatályát veszti. 
 
12.A Társulási Megállapodás V/14.1. pont „a Társulási 
Tanács által 2005. november 29-napján kiadott 
alapító okirattal költségvetési szervként alapított 
SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet – 
melynek székhelye: 8127 Aba, Rákóczi út 12. sz. –„ 
mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „a kistérségi 
székhely település Aba Nagyközség Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala” mondatrész lép.  
 
13.A Társulási Megállapodás V/14.2. pontja „SÁRVÍZ 
Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet” 
mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Polgármesteri 
Hivatal, mint munkaszervezet” mondatrész lép.  
 
14.A Társulási Megállapodás V/14.2.5. pont „és 
költségvetési szervei” mondatrésze hatályát veszti.  
 
15.A Társulási Megállapodás V/14.2.7. pontja „a 
SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet 
368/2011.(XII.31.9 Korm. sz. rendeletben – Ávr. – 
meghatározott végzettséggel rendelkező gazdasági 
vezetője, avagy írásban kijelölt közalkalmazottja 
jogosult” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „az 
Abai Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző – 
továbbiakban: Jegyző – által írásban kijelölt 
köztisztviselő(k) jogosult(ak)” mondatrész lép. 
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16.A Társulási Megállapodás V/14.3. és 14.4. pontja 
helyébe az alábbi 14.3. és 14.4. pontok lépnek: 
 
„14.3. A Társulási Tanács, Aba Nagyközség 
Önkormányzata, s a munkaszervezeti feladatokat 
ellátó Polgármesteri Hivatal a SÁRVÍZ Fejlesztési és 
Szolgáltatási Munkaszervezet megszűnését követő 
naptári naptól létrejövő külön Megállapodás 
keretében rögzítik: 
14.3.1.a költségeket, mellyel a munkaszervezeti 
feladatok teljesíthetők, és 
14.3.2.melyeket évenként a Társulás éves 
költségvetési tervezetének ismeretében a felek 
felülvizsgálnak, s közösen módosítanak,  
14.3.3.a Megállapodás mellékletét képezi a SÁRVÍZ 
Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet ingó 
vagyonának leltára. 
 
14.4.A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás 
működésével kapcsolatos feladatokat ellátó – 
foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az Abai 
Polgármesteri Hivatalt vezető  Jegyző gyakorolja. 
 
A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon 
köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási Tanács tagjaival 
a munkaszervezeti feladatok tekintetében 
kapcsolattartásra jogosult s köteles, melyről – s a 
változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja.” 
 
17.A Társulási Megállapodás V/14. pontja kiegészül 
az alábbi 14.8.-14.10. pontokkal: 
 
„14.8.A Társulási Tanács a SÁRVÍZ Fejlesztési és 
Szolgáltatási Munkaszervezet költségvetési szervet – 
mely a munkaszervezeti feladatokon túlmenően a 
családi napközi működtetési feladatokat is ellátta – az 
Áht. 11. § (2) bekezdés szerinti beolvadással szünteti 
meg akként, hogy: 
14.8.1.a munkaszervezeti feladatok tekintetében 
jogutódnak, s azt ellátó közalkalmazottak 
vonatkozásában – a Kjt. 25/A. §-a szerinti eljárásban -  
átvevő munkáltatónak a Polgármesteri Hivatal, 
14.8.2.a családi napközi feladatok tekintetében 
jogutódnak a „SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás, s 
ezen az álláshelyen foglalkoztatottak tekintetében 
munkáltatói jogutódnak a „SÁRVÍZ Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa,  
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14.8.3.vagyoni jogutódnak a SÁRVÍZ Többcélú 
Kistérségi Társulás minősül azzal, hogy a 
munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges 
ingóságok használati jogát a Társulás az Abai 
Polgármesteri Hivatal részére biztosítja, a családi 
napközi feladatok ellátásához szükséges ingóságok 
használati joga a Sárvíz Családi Napközi Hálózaton 
belül működő s jogerős működési engedély alapján 
működő családi napköziket illeti meg. 
 
14.8.4.A munkaszervezeti feladatok ellátási módja 
változásából származó közalkalmazotti jogviszonyok 
rendezésével, avagy utólagos felmentéssel történő 
megszüntetésével kapcsolatos, a Társulás 
költségvetési forrásaiból nem fedezhető s 
létszámcsökkentési pályázaton meg nem térülő 
költségeket a tagi Önkormányzatok 
lakosságarányosan viselik. 
 
14.9.A Társulás a családi napközi feladatok teljesítését 
a „889102 Családi Napközi” szakfeladaton valósítja 
meg legalább 2013. június 30.-napjáig. 
A SÁRVÍZ Családi Napközi Hálózat:  
székhelye: 8127 Aba, Arany J. u. 3/A. sz. 
telephelyei: 8111 Seregélyes, fő u. 177. sz. 
   8121 Tác, Kossuth u. 71. sz.  
 
14.10.Aba Nagyközség Önkormányzata a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását 
a X/11. pontban foglalt napi hatállyal, a Társulási 
Tanácsa SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási 
Munkaszervezet megszüntető okiratát a X/11. 
pontban foglalt naptári napot megelőző napi hatállyal 
– a 14.8. pontban foglalt tartalommal – adják ki.” 
 
18.A Társulási Megállapodás V/15.1. pont „alapított 
költségvetési szervek alkalmazottainak” mondatrésze 
hatályát veszti, helyébe a „foglalkoztatottak” 
mondatrész lép. A V/15.1.2. pont „a további 
intézmények alkalmazottai esetében a Kjt.-nek” 
mondatrésze és „közoktatási, közművelődési, avagy” 
mondatrésze szintén hatályát veszti.  
 
19.A Társulási Megállapodás VI/1.13.3. pont „fegyelmi 
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása” 
mondatrésze hatályát veszti. 
 
20.A Társulási Megállapodás VI/1.15.11. pontja 
szövegezése helyébe „a V/14.9. pont szerinti 
szakfeladaton foglalkoztatottak kinevezése, 
felmentése” szövegezés lép.  
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21.A Társulási Megállapodás VIII/6.6. pont „a SÁRVÍZ 
Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet az Ávr-
ben meghatározott végzettséggel rendelkező 
gazdasági vezetője, avagy írásban kijelölt 
közalkalmazottja gyakorolja.” mondatrésze hatályát 
veszti, helyébe „az Abai Polgármesteri Hivatalt vezető 
Jegyző által meghatározott köztisztviselő(k) 
gyakorolják” mondatrész lép. 
 
22. A Társulási Megállapodás VIII. Fejezet 

− 8.3. pontja címében az „intézmények” 
mondatrész,  

− 8.3.1. pontja „intézmények fenntartása és” 
mondatrész, 

− 8.3.4. pontja „fenntartású intézmények” 
mondatrész 

hatályát veszti, helyükbe a „feladatok”  mondatrész 
lép, míg a 8.3.5. pontban az „intézmények” 
mondatrész helyébe a „szolgáltatások” mondatrész 
lép.  
 
23.A Társulási Megállapodás VIII/9.5. pont „SÁRVÍZ 
Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet V/14.2.7. 
pontban nevesített gazdasági vezetője, avagy írásban 
kijelölt közalkalmazottja jogosult az ellenjegyzésre.” 
mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „Abai 
Polgármesteri Hivatal gazdasági szabályzata szerint 
történik az ellenjegyzésük” mondatrész lép. 
 
24.A Társulási Megállapodás VIII/10. pont utolsó 
bekezdésében, VIII/15.1. pont utolsó bekezdésében  a 
„SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet” 
megnevezése helyébe az „Abai Polgármesteri 
Hivatalnak” megnevezése lép. 
 
25.A Társulási Megállapodás VIII/15.1.4.3. pont 
„illetőleg a 15.1.4.2. pont szerinti esetben a 
költségvetési szerv vezető által írásban 
felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló szerv 
alkalmazásában álló személy” mondatrésze hatályát 
veszti.  
 
26.A Társulási Megállapodás VIII/15.1.5. pont „a 
SÁRVÍZ Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezeten 
keresztül, az Ávr.-ben meghatározott végzettséggel 
rendelkező gazdasági vezető, avagy írásban kijelölt 
személy látja el.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe 
„a Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző által írásban 
kijelölt köztisztviselő(k) látja(k) el” mondatrész lép.  
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27.A Társulási Megállapodás X. Fejezete kiegészül az 
alábbi 11. ponttal: 
 
„11.A Társulási Megállapodás VIII. számú módosítása 
2013. január 31-napján lép hatályba.  
 
Amennyiben a Társulási Megállapodás teljes körű 
képviselőtestületi jóváhagyása a hatálybalépést 
megelőző 35 naptári nappal korábban nem történik 
meg, úgy a Társulás munkaszervezeti feladatainak 
Abai Polgármesteri Hivatal általi ellátásának 
időpontja a Társulási Megállapodást utolsóként 
jóváhagyó Képviselőtestület határozata időpontját 
követő naptól számított 35. naptári nap, azaz a 
Társulási Megállapodás V/14., VI/1.15.11., VIII/6.6., 
9.5., 9.10. és 15. pontjai ezen a napon lépnek 
hatályba.” 
 
28.A Társulási Megállapodás 3. számú melléklete 3. és 
6. pontjában a „Munkaszervezet” mondatrész 
„Munkaszervezeti feladatot ellátó” mondatrészre 
módosul. 
 

II. 
 
1. A 

Képviselő-testület a Társulási Megállapodást a I. 
pontban foglalt VIII. sz. módosítással egységes 
szerkezetbe foglalja.  

 
2. Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert és a 
Jegyzőt a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Társulás 
VIII. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, 
valamint felkéri a Polgármestert, hogy a SÁRVÍZ 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a 
Képviselőtestület döntéséről értesítse.  

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2012. december 15. 
Felelős: Béndek József polgármester 
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4. Folyószámlahitel ügye 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Béndek József polgármester: 
Ezzel kapcsolatos, hogy a bank megkeresett telefonon bennünket, hogy megemelné a  
folyószámlahitel keretet 25 millió Ft-ra, de azt a viziközmű társulat számlájára tovább kellene 
utalnunk,mivel útfelújításokra annyit költöttünk el a társulat befizetéseiből. Ehhez a pénzhez a 
továbbiakban nem lenne hozzáférésünk, csak a banknak. 
  
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Akkor nekünk ebben mi a jó? 
 
Béndek József polgármester: 
Semmi jó nincs benne. Látom a veszélyét és nem is javasolom. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A bank mit akart ezzel trükközni? Biztos hozzá jutott volna valamennyi pénzéhez. 
 
Béndek József polgármester: 
Olyan szerződés tervezetet készített, amivel körbe bástyázta volna magát. Nálunk ez 25 millió Ft 
lett volna. Ezt szerintem nem szabad bevállalni, tehát nem kívánunk a  folyószámla hitel keret 
emeléssel élni.Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

72/2012. (XII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
Folyószámlahitel keret összegének 

emelése 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az ERSTE Bank Nyrt. 
folyószámla keret emelésének ügyét, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete nem kíván élni a folyószámlahitel 
keret összegének megemelése és 
meghosszabbítása lehetőségével.
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Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2012. december 15. 
Felelős: Béndek József polgármester 

 
 

5. Önkormányzatok érintő adósságkonszolidáció 
 

Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Béndek József polgármester: 
Ma volt egy tájékoztatás az önkormányzatokat érintő adósságkonszolidáció végrehajtásával 
kapcsolatban. Az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt az 5000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatok számára a 2012. december 12-én pénzügyi 
intézménynél fennálló tartozások kiegyenlítésére. A konszolidáció kiterjed a december 12. 
napján fennálló, teljes adósságállományra, és a december 28-ig számított járulékokra. A bank 
nyilatkozik december 14-ig a fennálló tartozásról, melyet az önkormányzatnak le kell ellenőrizni 
igazolni kell, amennyiben eltérés mutatkozik, azt egyeztetni kell a pénzintézettel. A Magyar 
Állam ezen igazolások alapján a banknak kifizeti az adósságot. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A bank hitelezőként szerepel?  
 
Béndek József polgármester: 
Igen. Ha részt kívánunk venni a konszolidációban, a polgármester részére kell egy felhatalmazás 
a képviselő-testület részéről, hogy eljárhatok a 10 millió Ft-os folyószámlahitelünkkel 
kapcsolatban. Felhasználtuk a keretet, kifizettünk szinte minden esedékes szolgáltatói 
számlánkat, talán 25 ezer Ft maradt a számlán. Holnap zárolják a számlát. A bank nyilatkozik a 
10 millió Ft tartozásról, melyet mi elfogadunk. December 20-ig akarják lerendezni a dolgokat. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Legalább mi is kapunk valamit. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérem, hatalmazzon fel a képviselő-testület, hogy az önkormányzat nevében eljárhatok az 
adósságkonszolidáció intézésével kapcsolatban.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 



20 
 

 

 

73/2012. (XII. 11.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
Egyszeri, vissza nem térítendő 

költségvetési támogatás igénybevétele 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az egyszeri, vissza nem 
térítendő költségvetési támogatás igénybevételének 
ügyét, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban költségvetési 
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel 
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni 
az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást, azon 
adósságelemek tekintetében, amelyekre a 
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét 
lehetővé teszi.  

 
2. Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2013. december 
12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.  

 
3. Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt 
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint 
egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam 
közvetlenül megfizesse a hitelezőknek / 
kölcsönnyújtóknak.  

 
4. Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:  
a) a hitelezők / kölcsönnyújtók által az 

érintett adósságelemek tőke és 
járulékrészéről, valamint egyéb 
költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja; 

b) a költségvetési törvény szerint, határidőre 
szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 
Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a 
szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, 
egyéb dokumentumokat; 
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c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) 

bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt 
az államháztartásért felelős miniszter 
kezdeményezi.  

 
5. Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, 
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami 
kifejezetten a konszolidációval érintett 
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak 
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.  
 

6. Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. 
§ szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar 
Államkincstár a banktitkot képező, az 
önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat megismerje, és 
kezelje.  

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2012. december 17. 
Felelős: Béndek József polgármester 

 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A Szabadbattyánnal lezárultak a folyamatok a közös hivatallal kapcsolatban? 
 
Béndek József polgármester: 
Holnap lesz náluk az ülés, de egy fél nem már van a polgármester úr szerint, mert a képviselő-
testület nem igazán akarja a közös hivatalt.   
 
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 16:00 órakor bezárta. 
 
 
 

k . m . f .  
 
 
 
 
 B é n d e k  J ó z s e f  M o l n á r n é  T a r m a n  R e n á t a  
 polgármester jegyző 
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