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Iktatószám: 601-4/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

március 27. napján 16:00 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 
Nagy Zsolt   képviselő 
Simon Zoltán   képviselő 
Theisz Imre   képviselő 
 

 
Meghívottak: 

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Miklós Imréné 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. 
Simon Zoltán képviselő úr jelezte, hogy picivel később érkezik, Varga Zoltán képviselő úr 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. Ismertetem a napirendi 
pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

1) Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

 
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 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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39/2013. (III.27.) számú képviselő-testületi 
határozat 

 
2013. március 27. (szerda) napján 16:00 

órakor tartott,rendkívüli, nyílt 
képviselő-testületi ülés napirendjéről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2013. március 27. (szerda) napján 16:00 órakor tartott, 

rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjére tett 

javaslatot megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  
 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1) Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos 
megállapodás ügye 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

 

Béndek József polgármester: 
A legutolsó megállapodás lényege, a közös hivatali létszám és az azzal kapcsolatos 
költségek felosztása a két önkormányzat között. Eljutottunk oda, hogy elfogadjuk, hogy 
Kálozon 7 fő, Soponyán 4 fő, illetve jelenleg 3 fő, a közös létszám 11 fő, azzal, hogy a 
jegyzői munkakör Soponyán megszűnik a közös hivatal létrejöttével.  
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Simon Zoltán képviselő 16:05 perckor érkezett, így a képviselő-testület 
létszáma 5 főről 6 főre emelkedett, mely a határozatképességet nem 
befolyásolta. 
 
Béndek József polgármester: 
A két településnek szüksége van jegyzőre és aljegyzőre. Az aljegyzői munkakör pályázat 
útján kívánjuk betöltetni. A tegnapi összejövetel lényege az volt, hogy tanácsokat 
adjanak a tárgyalások irányára, illetve ha nem jön létre a megállapodás, akkor milyen 
következmények várhatóak. Április 15-ig, ha nem alakul meg a közös hivatal, a soponyai 
hivatal fenntartása finanszírozás hiányában lehetetlenné válik, illetve az 
önkormányzatnak kell működtetni. Megkérdeztem, elképzelhető-e, hogy megszűnik a 
soponyai hivatal, és akkor mi lesz? Volt-e erre már példa? Azért hívtak össze bennünket, 
hogy érezzük, hogy nekünk meg kell állapodni. Egyfajta fenyegetettség van felettünk, és 
nem érdekli őket a mi problémánk, mi vagyunk kényszerhelyzetben, nekünk kell 
megalkudni. Ennek ismeretében mentünk az ügyvédnőhöz, hogy a változtatásokat 
rögzítsük. Ha már 11 fős lesz a közös hivatal, akkor a mi hivatalunk létét próbáljuk 
bebiztosítani. Biztosítékot próbáltunk érvényre juttatni a kálozi polgármester úrral, 
hiszen Kálozon több a létszám, szavazati többségük van, a közös hivatal jegyzője kálozi 
jegyző lesz és a dolgozók munkáltatója, megváltoztathatja a létszámot és az összetételt 
is. Ezekkel kapcsolatos döntésekre, csak a két polgármester egyetértése esetén 
kerülhessen sor. A megállapodás alapján a közös hivatal összlétszáma 11 fő, melyből 1 fő 
jegyző, 1 fő aljegyző, a kirendeltségen 3 fő köztisztviselő, míg a székhely hivatalban 6 fő 
köztisztviselő dolgozik majd. A megállapodásnak jogszabályi kötöttségei vannak. Ez 
jelentene nekünk garanciát arra, hogy a következő választásig vissza tudjunk állítani a 
hivatalunkat. .A következő választásig meg kell őrizni a hivatalt, mert ha akkorra elérjük 
a 2000 főt, akkor ismét önálló hivatalunk lehet. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
60 napon belül állapodnak meg, de milyen szavazati arányban? 
 
Béndek József polgármester: 
A szavazati különbség csak a polgármesterek esetében áll fenn, létfontosságú dolgokat 
mindkét testületnek el kell fogadni. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A mostani jogszabályok a 2000 fő alatti településekre vonatkoznak. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Most nem változtatható, de utána mi lesz? 
 
Béndek József polgármester: 
A törvény szabályozza, hogy minden választási ciklusnál ez a helyzet áll elő, ha meg van 
a létszám, kezdeményezhetjük az önálló hivatal felállítását. Ezt a megállapodásban nem 
lehet rögzíteni. Arra nincs garancia, hogy közben mit fognak változtatni. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 



4 
 

Nem lehetne a megállapodásba biztosítékot beletenni? 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nem, mert az önkormányzati törvény azt mondja ki, hogy ha eléri a település a 2000 főt, 
önállóan tarthat fenn hivatalt és a választást követő 60 napon belül dönthet a testület az 
önállóságról. 
 
Béndek József polgármester: 
Volt erre kísérlet, de az ügyvédnő azt mondta, hogy nem ír le olyat, ami a 
jogszabályokkal ellentétes. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Elnézést, hogy pár percet késtem. Módosult a megállapodás az előzőhöz képest? Voltak 
ütközési pontjaink Kálozzal. Azok most hogyan állnak? 
 
Béndek József polgármester: 
Káloz ragaszkodik a 7 főhöz, ez változatlan, ezzel nem tudunk mit tenni, 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi 6 főt mondtunk, ehhez képest most el kell fogadnunk a 7 főt? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az önkormányzatok érdekében a második félévben változtatni akarnak ezen, mert 
aránytalanságok vannak a városi hivatalok és települési hivatalok létszáma között. Egy 
ugyanekkora lakosságszámú városban 20 fő körüli hivatali létszám dolgozhat, ez a szám 
Káloz – Soponya esetében 10 fő. Ígéret van a módosításra, a dolgozói létszámok 
változtatására és a finanszírozás újragondolására.  
 
Béndek József polgármester: 
A közös hivatalnál 11 fő lesz a létszám. Ha tartjuk magunkat a kálozi 6 főhöz, akkor soha 
nem fogunk megállapodni. Tegnap már ez a pont szóba sem került. Ebből nem engednek. 
A mi elgondolásunk az volt, hogy a nyugdíjba vonuló dolgozónk járandóságát a közös 
hivatali pénzből fizetjük, de azt mi betesszük a közös kasszába. Káloz ezt nem fogadta el, 
azt kérik, hogy minden költség a közös hivatal költségvetését terhelje, mert azt 
pályázatból majd vissza lehet igényelni.  Mi úgy gondoltuk, hogy mi adunk 3 milliót Ft-ot 
a közös hivatal költségekbe, és tőlük is ezt vártuk, de a jelét sem láttuk a hajlandóságnak. 
A közös hivatalból megy nyugdíjba a dolgozónk és onnan kapja meg minden 
járandóságát. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ezt egyébként azért akartuk, hogy akkor ők finanszírozzák a plusz egy fő dolgozójukat.  
 
Béndek József polgármester: 
A település üzemeltető foglalkoztatása nincs benne a megállapodásban, ő azért került 
ebbe a helyzetbe, mert megszűnt a feladatköre. Nyilatkoztunk arról, hogy közösen nem 
kívánjuk foglalkoztatni, és szerintem jól döntöttünk. Lényegi változás még, hogy a jegyző 
nő munkaköre nálunk megszűnik. Az aljegyzői állás pályázat útján kerül betöltésre, a két 
polgármester döntése alapján. 
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Theisz Imre képviselő: 
Vita esetén a magasabb lakosságszámmal rendelkező polgármester szavazata dönt a 
törvény szerint. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Soponyán marad a 4 fő, és a 4 főből lesz az aljegyző. 
 
Béndek József polgármester: 
A pályázati kiírást a közös hivatal jegyzője készíti el. Nekünk az legyen a célunk, hogy 
olyan aljegyző legyen, akit mi önálló hivatal esetén jegyzőként tudunk majd 
foglalkoztatni. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ez van, nem lehet mit csinálni. Ott voltam tegnap a megbeszélésen. Összefoglalva, most 
gyakorlatilag egy jogszabály halmaznak van a próbája. Szűntessük meg a hivatalunkat, 
de jogszabály erről nem rendelkezik. Ezt én tegnap elmondtam. Ez példa arra, hogy 
milyen káosz van, ilyen a jegyző foglalkoztatását is. Igazából sok mindent nem tudtak 
mondani. Ha április 15-ig nem egyezünk meg, akkor május 1-től elvonják a normatívát. 
Jön a törvényességi felhívás, bíróság, eltelik két hónap, és gyakorlatilag nem fogunk 
elérni semmit. Megértették velünk, hogy gondok vannak, de most ez van, meg kell 
egyezni. 2000 fő alatti finanszírozás május 1-től nem szerepel a költségvetési 
törvényben. 
 
Béndek József polgármester: 
Ha nem történik meg a megállapodás, akkor azonnal törvényességi felhívás és a bíróság 
kötelezni fogja a testületeket a döntéshozatalra.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Ez nem igaz.  
 
Béndek József polgármester: 
A képviselő-testület működése a szavazásról szól. A bíróság ebben nem kötelezhet 
bennünket. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nem kötelezhet arra a bíróság, hogy emeljem fel a kezemet.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Kötelezhet papíron, hogy tegyék meg, ha nem történik intézkedés, akkor a 
kormányhivatal pert indít és kéri a bíróságot, hogy hatalmazza fel őket a 
döntéshozatalra. Akkor már a kormánymegbízott dönt a testület helyett. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Akkor már augusztus lesz, és május 1-től nem kapunk pénzt.  
 
Nagy Zsolt képviselő: 
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Igazából arról van szó, hanem fogadjuk el az egy főt, akkor nincs megállapodás., és több 
hónapig nem kapunk pénzt.
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Jelenleg csak április 15-én lehet módosítani a normatívát. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
6-4 fő lenne a létszám létszámarányosan. 
 
Béndek József polgármester: 
Lakosságszám alapján 10,24 fő, ami élő emberként 10 főt jelent. Lakosságarányosan 
Káloz részéről 6 főt, Soponya részéről 4 főt jelent. A közös hivatalnál a 4 főhöz 
ragaszkodunk, azért fontos hogy az aljegyző lenne a soponyainegyedik fő. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Aljegyzőt pályáztatni kell, és meg kell felelni azoknak a kritériumoknak, mint a 
jegyzőnek. Nem lehet aljegyző esetleg egy kiemelt köztisztviselő. 
 
Béndek József polgármester: 
Káloznak volt egy javaslata aljegyző személyére, de mi rögtön nemet mondtunk. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azt gondolom, hogy jelenleg nem tudunk mást tenni, mint hogy elfogadjuk a 
megállapodást. Amit ki lehetett hozni ebből a helyzetből, mi kihoztuk, elmentünk a falig. 
Az egy főt nem tudtuk kihozni. Káloz legalább olyan nehéz helyzetben van, mint mi. Ők 
félnek attól, ha nem fogadja el a testület a megállapodást, akkor ők kerülnek abba a 
helyzetbe, hogy nem kapnak finanszírozást. Kényes szituáció van, amiről beszélnünk 
kell. Azt sérelmezik, hogy a dolgozók illetményalapját megemeltük februárban 45.000 
Ft-ra. Nem akarják elhinni, hogy már 2001-ben ennyi volt az illetményalap, még én 
voltam a polgármester. Azt nem értem, hogyan történhetett meg, hogy mi elfogadtuk az 
illetményalapot, de a dolgozók nem azzal számolva kapták a fizetésüket. A dolgozók is 
megkapták minden évben a papírokat. Ez számomra érthetetlen. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Elkészítették az átsorolásokat, de az akkori jegyző visszakérte a TÁKISZ-tól. Innentől 
kezdve a dolgozók nem szóltak semmit. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A képviselő-testület hozott egy döntést, a jegyző ezt érvényesítette, és elkészítette az 
átsorolásokat. Nem értem miért nem azzal számoltak.  
 
Béndek József polgármester: 
Ők azt gondolják, hogy ezt mi akkor találtuk ki, amikor elkezdtünk tárgyalni a közös 
hivatalról. A közös hivatalnál az egyenlő bánásmód elvét kell alkalmazni, nem lehet 
eltérő juttatás a két hivatal dolgozói között.  Mi több számítást készítettünk. A 38.600 Ft-
os illetményalappal és a 45.000 Ft-os illetményalappal is kiszámoltuk a dolgozók bérét. 
Nem a mi embereink miatt álltunk ezzel elő, ezt nem akarják megérteni. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A 2001-ben készült átsorolások megvannak, dátum szerint stimmel, 45.000.-Ft 
illetményalappal számolva, elküldtem a Kormányhivatalnak a dolgozók 
hozzájárulásával. Akkor érvényes, ha volt rá helyi döntés és megszületett az átsorolás, 
ami alá van írva. 
 
Béndek József polgármester: 
És az átsorolásokról a dolgozók értesültek. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az illetményalap növekményét az önkormányzat saját költségvetésből fizette? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A kapott normatívából fizették.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Tavalyi évig a kapott normatíva nem volt nevesítve. Most kapjuk feladatellátásra a 
normatívát. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Miből állt össze a normatíva? 
 
Béndek József polgármester: 
A hivatalban a finanszírozás személyenként, történik, 4.580 ezer Ft/év/fő, mely 
tartalmazza a dolgozó személyi jellegű kiadását, és a dologi kiadásokat. Korábban ez 
nem volt különválasztva.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ha jól emlékszem, akkor a közalkalmazottak bére magasabb volt, és ezért próbáltuk a 
köztisztviselők bérét rendezni. 
 
Béndek József polgármester: 
Szomorú egyébként, hogy a középfokú végzettségű köztisztviselő nettó fizetése közel áll 
a közmunkás adminisztratív dolgozók béréhez. Ez szerintem nem igazságos. Úgy 
gondolom, hogy az állami normatíva terhére ezt meg kell lépni. Az illetményalappal 
kapcsolatban azt mondta a Kormányhivatal, amennyiben a dokumentumok 
rendelkezésre állnak, akkor törvényesen jártunk el, ha nem, akkor vissza kell vonnunk 
az átsorolásokat. Kálozon nem feltétlen kell alkalmazni a 45.000 Ft-os illetményalapot, 
egyéb pótlékként korrigálni tudják a dolgozókat.  
 
Theisz Imre képviselő: 
A korrigálás egy időszakra vonatkozik, egy költségvetési évre, nem épül bele az alapba. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Úgy értettem, hogy az egy fővel van gond. A település üzemeltetőt akarták aljegyzőnek? 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Először azt szerették volna, hogy a két önkormányzat közösen foglalkoztatja települési 
főmérnökként, de erre mi nemet mondtunk. Majd felvetették, hogy lehetne aljegyző, erre 
is nemet mondtunk.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A kálozihetedik főt a közös hivatal fizeti? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A közös pénzből fizetik.  
 
Béndek József polgármester: 
Most a Renáta munkaviszonya megszűnik. Nem lesz jegyzője és aljegyzője sem a közös 
hivatalnak, illetve Kálozon helyettes jegyző van Az idén kigazdálkodható a hetedik fő 
bére, de jövőre, ha visszajön a kálozi jegyző, belép egy aljegyző, akkor lényegesen más 
lesz a helyzet.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha most mindenkit a helyére rakunk a megfelelő bérével, akkor valószínű nem kerül ki a 
közös pénzből és pótolni kell önkormányzati pénzből. 
 
Béndek József polgármester: 
Valószínű, és a megállapodás utal erre, ha a közös költséget túllépi a közös hivatal a 
költségvetése, akkor lélekszám arányában a két önkormányzatnak kell finanszírozni. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A megállapodás feltételezi azt, hogy egyenlő partnerként, szabadon tárgyalunk, akkor 
miért van az, hogy a jogszabály szigorúbban lerendezi a másik fél javára. Nagyon sok 
egyezséget nem lehetett kihozni, szinte semmi mozgásterünk nem volt. Ez egy politikai 
döntés volt. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az illetményalap miatt generált plusz költség kompenzálható a 7 főről, 6 csökkentéssel. 
Én polgármesterként ezt csinálnám, ha nem akarom anyagilag terhelni a falut. . 
 
Béndek József polgármester: 
Két főhöz nagyon ragaszkodik a polgármester úr, és ennek dologi költségkihatása is van, 
amit mi nagyon kifogásoltunk. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Most ezt a megállapodást el kellene fogadnunk. Javasolom, hogy fogadjuk el, de írjunk 
egy levelet a Kormányhivatalnak és Kálozi képviselő-testületnek is, mi úgy gondoljuk, 
hogy ezek a dolgok ránk lettek erőltetve, nem reálisak, rögzítve legyen, hogy mi úgy 
kényszerültünk bele ebbe a házasságba. Legyen nyoma a véleményünknek, legyen egy 
visszajelzés akár a törvényhozás felé. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A képviselő-testület mondhatja, hogy a polgármester írjon levelet, de határozatban nem 
lehet ezt leírni, mert ellentétes a jogszabállyal.  
 
Béndek József polgármester: 
A plusz egy fő, a költsége, a munkájával kapcsolatos dolgok a sarkalatos problémák. A 
dologi költségeknél mi korrektebbek voltunk, mert mi megosztottuk a hivatal dologi 
költségét, mivel itt működik a családsegítés és a közfoglalkoztatás is. Kálozon az egész 
hivatal működése benne van a dologi kiadásban. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Egyetértek a Zolival. Írjuk le, fogalmazzuk meg, hogy döntés helyzetbe kényszerültünk 
felülről történő nyomás hatására, amikor a dolgozók munkájának és bérének védelme 
érdekében kénytelenek voltunk elfogadni a megállapodást, amelynek több pontjával 
nem értünk egyet.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Az országgyűlési képviselők felé is lehetne kommunikálni, mert ők a jogalkotók. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A Varga Tamásnak is küldjük el a levelet.  
 
Béndek József polgármester: 
Legyen nyoma. Meggyőződésem, hogy mi csak azt szeretnénk elérni, amit magunk el 
tudunk érni. A törvény miatt bennünket sérelem ért, nem lesz önálló hivatalunk, a közös 
hivatal nevében a nevünk sem fog szerepelni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A sérelmeket ne írjuk le, mert ez egy jelenség. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Nem egyedül vagyunk ebben a helyzetben. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Több település van ilyen helyzetben, meg kellett volna keresni őket,és össze kellett volna 
fognunk. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Akkor is így lenne. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Egy törvénymódosításnál lenne mögötte erő. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Faluszövetség is tesz lépéseket a jelenlegi 
helyezet megváltoztatásért.  
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Simon Zoltán képviselő: 
A levélbe azért nem tenném bele a sérelmeket, mert akkor általános panaszlevél lenne. 
Mi a konkrét dolgokat írjuk le. Ha stabilan meg lenne a létszámunk, akkor a következő 
választás alkalmával önállóak lehetnénk? 
 
Béndek József polgármester: 
Mindent el kell követnünk, hogy a következő választásig a 2000 főt meghaladja a 
lakosságszámunk. Ha közben megváltoztatják a határt, akkor a környező települések is 
kényszerhelyzetbe kerülnek. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Választáskor lehet váltani társtelepülést. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A jövőben építgetni kell a kapcsolatokat a településekkel. Nekem nem Kálozzal van 
problémám, ezzel a szituációval van a problémám. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Hosszú távon egy kapcsolat csak úgy működhet, ha mindkét félnek jó. 
 
Béndek József polgármester: 
Írjunk egy udvarias levelet, megfogalmazzuk és kiküldjük, nézzétek meg. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ezek a károk értek bennünket, 2000 embert, és itt a demokrácia csorbult. 
 
Béndek József polgármester: 
Amennyiben nincs több észrevétel, javaslom, szavazzunk.A megállapodás megkötése és 
kapcsolódó döntések meghozatala történik, melyek elfogadásához minősített többségű 
szavazatra van szükség.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző felolvasta az első határozati javaslatot. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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40/2013. (III. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

 

Kálozi Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására és 

működtetésére vonatkozó 
Megállapodás megkötésére, s 

kapcsolódó döntések meghozatala 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete megtárgyalta a „Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
működtetésére vonatkozó Megállapodás 
megkötésére, s kapcsolódó döntések 
meghozatalára” vonatkozó előterjesztést, 
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi 
döntéseket hozza: 
 

I. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
84. § (1) bekezdésében foglalt feladatai közös 
ellátására Káloz Község Önkormányzata 
Képviselőtestületével 2013. április 1-jei hatállyal, 
határozatlan időtartamra „Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
működtetésére” Megállapodást köt. 
 
A Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja, s 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 

II. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. tv. – Áht. – 8. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint közösen alapított Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatal tekintetében az 
„államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet 4. § 
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(1) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján 
rögzíti, hogy: 
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a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal irányító 
szerve: Káloz Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete, mely gyakorolja az Áht. 9. § 
(1) bekezdésében meghatározott irányítói 
jogkört azzal, hogy: 
 
- A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának és annak módosításai elfogadására, 
a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi 
önkormányzati költségvetési szerv 
megszüntetésére,  

 
- továbbá éves költségvetése tekintetében 

engedélyezett létszáma s az Áht. 23. § (2) 
bekezdés b) pontjában nevesített előirányzatai 
megállapítására, s éves költségvetési 
beszámolója elfogadására  

 
Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
és Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete együttesen jogosultak. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  
 

 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A következő határozati javaslat a polgármesteri hivatal megszüntetése március 31. 
hatállyal. 
 

Molnárné Tarman Renáta jegyző felolvasta a határozati javaslatot. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Nincs benne a jogszabályban szerintem, én nem is fogom megszavazni. Megszűnik a 
hivatal március 31. napjával. Mi van, ha Káloz nem fogadja el a megállapodást, akkor 
gyakorlatilag lógunk a levegőben? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Igen. 
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Béndek József polgármester: 
Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a soponyai 
polgármesteri hivatal 2013.március 31. napjával megszüntetésre kerüljön, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről 3 igen szavazat, 2 ellenszavazat és 
1 tartózkodás érkezett, így érvényes döntés nem született. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Én a múltkor sem szavaztam meg. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nem tudunk mit csinálni. 
 
Béndek József polgármester: 
Ez az előző döntés következménye.Szívem szerint én sem szavaznám meg.Ezt újra kell 
gondolni, ezért 5 perc szünetet rendelek el.  
 
*** 5 perc szünet a testületi ülés menetében *** 
 
Béndek Józsefpolgármester: 
Remélem sikerül döntést hoznunk, mert nem tudunk mást tenni.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Mi adjuk a jogosítványt Káloznak. A közös hivatal hozománya ez a döntés, ezt el tudom 
fogadni, de azt nem, hogy nekünk kell megszűntetni a hivatalunkat. A jogszabály szerint 
az alapító szerv jogosult megszűntetni a költségvetési szervet, de nem köteles 
megszűntetni a hivatalát. Ezért én nem szavaztam meg. 
 
Béndek József polgármester: 
A rendszerváltáskor hogyan volt? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Alapító okirattal a testület hozta létre a hivatalt. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nyomós okunk van, mert van egy bizonytalansági tényező, amit a képviselő úr már 
korábban elmondott. Mi megszüntetjük a hivatalt, Káloz nem fogadja el a megállapodást, 
akkor nem lesz közös hivatal sem. 
 
Béndek József polgármester: 
Kálozon is most van a testületi ülés, nem ismerjük a döntésüket.Ismét felteszem 
szavazásra a hivatal megszüntetését. Aki tehát egyetért azzal, hogy a Soponyai 
polgármesteri hivatal 2013. március 31. napjával megszűnjön, kérem, kézfeltartással 
jelezze.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták:
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41/2013. (III. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

 

Polgármesteri Hivatal Soponya 
megszüntető okiratának kiadása 

 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal Soponya megszüntető okiratának 
kiadására vonatkozó javaslatot. 
 

I. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. tv. – Áht. – 11. § (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a: 
 
Polgármesteri Hivatal Soponya 
 
melynek székhelye: 8123 Soponya, Petőfi Sándor 
utca 32. sz. – helyi önkormányzati költségvetési 
szervet 2013. március 31.-napjával jogutódlással 
– ide nem értve a munkajogi jogutódlást - 
megszünteti. 
 
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatokat 2013. április 1-jei hatállyal az Mötv.  
85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el, mely a megszűnő 
Polgármesteri Hivatal jogutódja. 
 

II. 
 
A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 
Soponya megszüntető okiratát – annak 
törzskönyvi nyilvántartásból való törlése 
érdekében – az alábbiakban rögzített 
tartalommal állapítja meg: 
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Polgármesteri Hivatal Soponya 

megszüntető okirata 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. tv. – Áht. – 11. § (7) bekezdése, s 
az „államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról” rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet – Ávr. – 14. § (2) (3)bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, 
mint önkormányzati költségvetési szerv 
megszüntető okiratát 2013. március 31-i hatállyal 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 

 Polgármesteri Hivatal Soponya 
székhelye: 8123 Soponya,  

Petőfi Sándor utca 32. sz. 
 
2. A 

megszüntető okiratot elfogadó határozat 
száma: 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete 41/2013. (III. 27.) számú 
képviselő-testületi határozata,  
 
3. A 

költségvetési szerv irányító szerve: 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete  

 8123 Soponya, Petőfi Sándor utca 32. sz.  
 
4. A 

költségvetési szervet megszüntető szerv 
neve:  

Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete  

 8123 Soponya, Petőfi Sándor utca 32. sz 
 
5. A 

költségvetési szerv megszüntetése:  
5.1.  a 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/B. § (1) 
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bekezdése alapján történő megszűnését 
jelenti.  
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5.2.  az 

„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 11. § (2) és (3) bekezdése alapján  
egyesítéssel: Polgármesteri Hivatal 
Soponya – melynek székhelyes: 8123 
Soponya, Petőfi Sándor utca 32. beolvad 
Káloz Község Polgármesteri Hivatalába – 
2013. április 1-jei hatállyal Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatalba – melynek 
székhelye: 8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 3. sz. –, azaz beolvadással szűnik meg. 

 
Az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatokat 2013. április 1-jei hatállyal az Mötv. 
85. § - 86. §-ai szerint létrehozott Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. 
 
6. A 

megszűnés módja: jogutódos megszűnés – 
beolvadás. 

 
7. A 

megszüntetett költségvetési szerv 
jogutódja: 

7.1.  A 
megszüntetett költségvetési szerv 
működési körében keletkezett jogai és 
kötelezettségek tekintetében a Kálozi 
Közös Önkormányzati Hivatal - székhelye: 
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. sz.  

7.2.  A 
megszűnő Polgármesteri Hivatal Soponya 
valamennyi vagyoni kihatása 
kötelezettsége tekintetében Soponya 
Nagyközség Önkormányzatát terheli a 
helytállási kötelezettség. 

7.3.  A 
megszüntetett költségvetési szerv vagyona 
feletti rendelkezési jog a Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatalt illeti meg.  

 
8. A 

megszüntetett költségvetési szerv 
alapfeladatait a jövőben: A Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatal – melynek székhelye: 



22 
 

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. sz.. – 
látja el. 
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9. A 

megszüntetett költségvetési szervnél 
foglalkoztatottak jogviszonya:  

9.1.  A 
Polgármesteri Hivatalban közszolgálati 
jogviszonyban állók jogviszonya a Kálozi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásával azonos kezdő hatállyal az 
Mötv. 146/E. §-ára figyelemmel „a 
közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. 
évi CXCIX. tv. 63. § (1) bekezdés c) 
pontjában szabályozott átszervezés 
alapján felmentéssel szüntethető meg. 

9.2. A Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzője dönthet a 
megszűnő Polgármesteri Hivatalban 
közszolgálati jogviszonyban állók Közös 
Önkormányzati Hivatalban való 
továbbfoglalkoztatásáról. Ez esetben 
közszolgálati jogviszonyuk folyamatos. 

 
10. A 

költségvetési szerv vezetője a Jegyző 2013. 
március 31.-napjáig – az átmeneti 
gazdálkodás szabályai szerint – a 
Polgármesteri Hivatal költségvetési 
előirányzatai 1/12 részének terhére vállalhat 
kötelezettséget. 

 
III. 

 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy 
a Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság 
részére, annak törzskönyvi nyilvántartásból 
történő törlése érdekében – a Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatal törzskönyvi bejegyzésére 
irányuló kérelemmel egyidejűleg – küldje meg. 
 
Felelős:   Béndek József polgármester 
Határidő:  döntést követő 3 munkanap 
 

 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Kálozi Község Polgármesteri Hivatal alapító okiratát is módosítani kell. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző felolvasta a határozati javaslatot. 
 

Béndek József polgármester: 
Megszűnt a hivatalunk és most tulajdonképpen átadom a Káloznak.Aki egyetért a Kálozi 
hivatal alapító okirat módosításával, kézfeltartással jelezze.
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

42/2013. (III. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

 

Káloz Község Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okiratának 

módosítása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete megtárgyalta a Káloz Község 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
módosítására vonatkozó javaslatot, melynek 
alapján az alábbi döntést hozza: 
 

I. 
 
A Képviselőtestület Káloz Község Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okiratát Módosító Okirat 
tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Káloz Község Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratát Módosító Okirat 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete a Kálozi Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására és működtetésére kötött 
Megállapodás 6. pontjában foglaltaknak 
megfelelően Káloz Község Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratát 2013. április 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat bevezetője hatályát 
veszti, helyébe az alábbi bevezető lép: 

„Káloz Község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete és Soponya Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestülete a 
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. 
§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
Korm. rendelet 5. §-ában,  
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valamint a szakfeladatrendről és az 
államháztartási szakágazati rendről szóló 
56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben foglaltak 
alapján  Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát a következők szerint határozza 
meg:” 
 

2. Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül „A 
költségvetési szerv alapadatai:” 
megnevezéssel, ezáltal a „költségvetési 
szerv neve” megnevezés 1.1. pontra 
módosul, továbbá a régi 1.1. pont 
hatályát veszti. 

 
3. Az Alapító Okirat 1.1. pontjában a 

költségvetési szerv megnevezése 
hatályát veszti, helyébe a „Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatal” megnevezés 
lép. 

 
4. Az Alapító Okirat 1.4. pontja hatályát 

veszti, helyébe az alábbi 1.4. pont lép, 
továbbá kiegészül az alábbi 1.5.-1.6. 
pontokkal: 

„1.4. Adószáma:   
 15362498-2-07 
1.5. Alapító és fenntartó szerveinek neve, 
székhelyei: 
1.5.1. Káloz Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete 
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. sz. 
1.5.2. Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselőtestülete 
8123 Soponya, Petőfi Sándor u. 32. sz. 
1.6. Jelen Alapító Okirat módosítást 
elfogadó s a módosítással egységes szerkezetbe 
foglaló határozat száma: 
1.6.1. Káloz Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete …./2013. (III. 27.) számú 
határozata 
1.6.2. Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete 42/2013. (III. 27.) számú 
képviselő-testületi határozata” 
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5. Az Alapító Okirat 2. pontjának 

megnevezése kiegészül az „és 
telephelye” megnevezéssel, továbbá az 
alábbi 2.1.-2.2. pontokkal: 

„2.1.  Székhelye: 8124 Káloz, Bajcsy-
Zsilinszky utca 3. sz. 
2.2. Telephelye: Állandó jelleggel működő 
kirendeltsége: 
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai 
Kirendeltsége 
8123 Soponya, Petőfi Sándor u. 32. sz.” 
 

6. Az Alapító Okirat 3. pontjának 
megnevezésében az 
„alaptevékenysége” megnevezés 
helyébe a „szakágazati besorolása és 
alaptevékenységei" megnevezés lép, 
továbbá kiegészül a „3.1. Szakágazati 
besorolása:” megnevezéssel, ezáltal a 
3.1. pont számozása 3.2. pontra 
módosul, a volt 3.1. pontban rögzített 
alaptevékenységek hatályukat vesztik. 

 
7. Az Alapító Okirat új 3.2. pontja 

kiegészül az alábbi pontokkal: 
 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

3.2.1. Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 821000 

3.2.2. 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841114 

3.2.3. 
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841115 

3.2.4. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 

3.2.5. Európai parlamenti képviselőválasztáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

841117 

3.2.6. 
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118 

3.2.7. 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége 

841126 

3.2.8. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 

3.2.9. Statisztikai tevékenység 841173 
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8. Az Alapító Okirat régi 3.2., 3.3. és 3.5. 

pontjai hatályukat vesztik, ezáltal a 3.4. 
pont számozása 3.3. pontra módosul. 

 
9. Az Alapító Okirat 4. pontjában 

meghatározott közfeladat hatályát 
veszti, helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 84. 0 (1) 
bekezdése alapján Káloz Község Önkormányzata 
és Soponya Nagyközség Önkormányzata 
működésével, valamint az Önkormányzatok 
polgármestere, vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása s közreműködés az 
Önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában.” 
 

10. Az Alapító Okirat 5. pontjának 
megnevezésében a „típus szerinti 
besorolása” helyébe a „típusa és 
gazdálkodási jogköre” megnevezés lép, 
továbbá az 5.1. és 5.2. pontok 
hatályukat vesztik, helyükbe az alábbi 
pontokkal: 

„5.1. Típusa: közös önkormányzati 
hivatal 
5.2.  Gazdálkodási jogköre:
 Önállóan működő és gazdálkodó, az 
előirányzatai felett teljes jogkörrel, önálló 
adószámmal és pénzintézeti számlával 
rendelkező helyi önkormányzati költségvetési 
szerv. 
A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal – 
munkamegosztási megállapodás alapján – ellátja: 
- Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde8124 
Káloz, Óvoda u. 2. sz. 
- Soponyai Mesevár Óvoda8123 Soponya, Petőfi 
S. u. 13. sz. 
önállóan működő helyi önkormányzati 
költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási 
feladatait.” 
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11. Az Alapító Okirat 7. pontjának tartalma 

hatályát veszti, helyébe az alábbi 
pontok lépnek: 

„7.1. A Jegyző kinevezési rendje: 
7.1.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat 
útján kell betölteni. A pályázati eljárás 
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 
feladatokat Káloz Község Önkormányzata 
polgármestere látja el. 
7.1.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a 
közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi 
CXCIX. tv. 247. § (1) bekezdésében rögzíti, a 
képesítési feltételek alól felmentés nem adható. 
7.1.3. A Jegyzőt Káloz Község Önkormányzata 
polgármestere és Soponya Nagyközség 
Önkormányzata polgármestere együttesen nevezi 
ki lakosságarányos többségi döntéssel. A 
kinevezés határozatlan időre szól.  
7.1.4. A Jegyző tekintetében az egyéb 
munkáltató jogkört Káloz Község Önkormányzata 
polgármestere gyakorolja. 
7.1.5. Az Alapító Okirat 2013. április 1-jei 
hatályú módosítása a kinevezett jegyző 
kinevezését, közszolgálati jogviszonyát nem 
érinti. 
7.2. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  
7.2.1. A foglalkoztatott köztisztviselők 
jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre „a 
közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény – Kttv. – rendelkezései az 
irányadók. 
7.2.2. A költségvetési szervvel megbízásos 
jogviszonyban állók esetében a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.  
 
A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint 
helyi önkormányzati költségvetési szervet a 
Jegyző vezeti és képviseli.” 
 

12. Az Alapító Okirat 8. pontja b) pontja 
hatályát veszti, helyébe „Soponya 
Nagyközség közigazgatási területe” 
mondatrész lép. 
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13. Az Alapító Okirat 9. pontja hatályát 

veszti, helyébe az alábbi 9. pont lép: 
„9. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló 
vagyon: 
9.1. a kálozi 542/7 hrsz-ú, 8124 Káloz, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 3. sz. alatti, a költségvetési 
szerv székhelye elhelyezését biztosító ingatlan a 
benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, 
együtt Káloz Község Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonát képezi.   
9.2. a soponyai 32 hrsz-ú, 8123 Soponya, 
Petőfi Sándor utca 32. sz. alatt fekvő, a 
költségvetési szerv telephelyét szolgáló ingatlan a 
benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, 
ingóságokkal együtt Soponya Nagyközség 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 
A 9.1. és 9.2. pont alatti ingatlanok és ingóságok 
tekintetében a költségvetési szervet 
térítésmentes használati jog illeti meg.  
A költségvetési szerv tulajdonában lévő 
eszközöket az ingóleltár tartalmazza.  
2013. április 1-i hatállyal a költségvetési szerv 
általi beszerzésekből származó vagyon a 
költségvetési szerv tulajdonát képezi, melyre 
nézve a rendelkezési jog a költségvetési szervet 
illeti meg.” 
 

II. 
 
A Képviselőtestület Káloz Község Polgármesteri 
HivatalaAlapító Okiratát az I. pont szerinti 
módosítással az l. számú mellékletben foglalt 
tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
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III. 

 
A Képviselőtestület felkéri Káloz Község 
Önkormányzata polgármesterét, hogy a Kálozi 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
működtetésére vonatkozó Megállapodást, s Káloz 
Község Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítását, továbbá a Módosító 
Okiratot és a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
– 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére a 
változások átvezetése érdekében 3 munkanapon 
belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban 
a módosítások bejegyzését. 
 
Felelős:  Weisengruber Imre  

Káloz polgármester 
Határidő:  döntést követő 3 munkanap 
 
 

 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A Mesevár Óvoda alapítóokiratát is módosítani kell. Soponyai Mesevár Óvoda lesz az 
intézmény neve, és a gazdálkodási feladatokat a közös hivatal fogja ellátni. 
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

43/2013. (III. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

 

Mesevár Óvoda Alapító Okirata 
módosítása 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete megtárgyalta a „Mesevár 
Óvoda Alapító Okirata módosítására” vonatkozó 
előterjesztést, melynek alapján az alábbi 
döntéseket hozza: 
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I. 

 
A Képviselőtestület a Mesevár Óvoda Alapító 
Okiratát módosító Okirat tartalmát az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

A Mesevár Óvoda Alapító Okiratát 
Módosító Okirat 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete a Mesevár Óvoda Alapító 
Okiratát 2013. április 1-i hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja, mely az V. számú módosítás:  
 

1. Az Alapító Okirat bevezetőjében, 1., 2.4. 
pontjában a Mesevár Óvoda 
megnevezése „Soponyai Mesevár 
Óvoda” elnevezésre módosul.  

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az 

alábbi 3.6. ponttal: 
„3.6. *****Az Alapító Okiratot 2013. február 
1-jei hatállyal módosító, s a módosítással 
egységes szerkezetbe foglaló  határozat száma: 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete 43/2013. (III. 27.) számú képviselő-
testületi határozata.” 
 

3. Az Alapító Okirat 5. pontjában a 
„közoktatási” mondatrész helyébe 
„köznevelési” mondatrész lép. 

 
4. Az Alapító Okirat 7. pontjának második 

bekezdésében az „együttműködési” 
mondatrész helyébe a 
„munkamegosztási” mondatrész, 
valamint a „Soponya Nagyközség 
Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala” mondatrész helyébe „a Kálozi 
Közös Önkormányzati Hivatal” 
mondatrész lép. 
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5. Az Alapító Okirat 8. pontjában az 

intézmény közfeladatára vonatkozó 
bekezdés hatályát veszti, helyébe az 
alábbi bekezdés lép: 

„A „Magyarország helyi önkormányzatokról” 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6. 
pontjában és a „nemzeti köznevelésről” szóló 
2011. évi CXC. tv-ben meghatározott óvodai 
nevelési feladatok ellátása.” 
 

6. Az Alapító Okirat 10.2. pontjának 
megnevezése hatályát veszti, helyébe 
az alábbi megnevezés lép: 

„Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása: 
Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői 
bizottság szakértői  szakvéleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral, (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás szabályozási zavarral) küzd.” 
 

7. Az Alapító Okirat 10.8. és 10.9. pontja 
hatályát veszti, ezáltal a 10.10-10.12. 
pontok számozása 10.8.-10.10. pont 
számozásra változik. 

 
8. Az Alapító Okirat új számozás szerinti 

10.8. pontjának szakfeladat 
megnevezése hatályát veszti, helyébe 
az alábbi megnevezés lép: 

„A fiatalok társadalmi részvételét segítő 
programok, támogatások” 
 

9. Az Alapító Okirat 13. pontjának 
második bekezdésében a „közoktatási” 
mondatrész helyébe „köznevelési” 
mondatrész lép. 
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II. 

 
A Képviselőtestület a Mesevár Óvoda Alapító 
Okiratát az I. pontban foglalt módosítással az 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltan 
egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a 
Polgármestert annak aláírására.  
 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy 
a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítását 
– a módosító okiratot, s az egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot - a Magyar Államkincstár 
Fejér Megyei Igazgatóság részére a módosítás 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése 
érdekében – a Kálozi Közös Önkormányzati 
Hivatal törzskönyvi bejegyzésére irányuló 
kérelemmel egyidejűleg – küldje meg. 
 
Felelős:   Béndek József polgármester 
Határidő:  döntést követő 3 
munkanap 
 

 
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 17:45 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 
 


