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Iktatószám:   1695- 6/2013. 
 

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

december 20. napján (péntek) 7:30 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 
Nagy Zsolt   képviselő 
Theisz Imre   képviselő 

Meghívottak: 
Dr.Horváth Csaba aljegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 

 
Béndek József polgármester:  
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait.  
Megállapítom, hogy, a megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes. A kiküldött meghívóban két napirendi pont szerepel. Szeretném 
javasolni, hogy 3. napirendi pontként tárgyaljuk meg a 2014. évi belső ellenőrzési 
feladatok meghatározását. 
 
A képviselő-testület tagjai a javaslattal 4 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal 
nélkül egyetértettek. 
 
Béndek József polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
 
Napirendi pontok: 

1.) ERSTE BANK HUNGARY ZRT hitelszerződés felmondásával 
kapcsolatos döntés 

2.) Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 
3.)  2014. évi belső ellenőrzési feladatatok meghatározatása 

 
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt, így 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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98/2013. (XII.20.) számú képviselő-testületi 
határozat 

2013. december 20. (péntek) napján 7:30 
órakor tartott, rendkívüli, nyílt képviselő-

testületi ülés napirendjéről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő 
7:30 órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés 
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
1.ERSTE BANK HUNGARY ZRT hitelszerződés 
felmondásával kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

2.Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívásáról 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

3.Soponya Nagyközség Önkormányzat 2014. 
évi belső ellenőrzési feladatok 
meghatározása  
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.ERSTE BANK HUNGARY ZRT hitelszerződés felmondásával kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az Erste Bank hitelszerződést felmondó tájékoztató levele után, 3 héten belül megjött a 
tényleges felmondás. Gyorsan kell lépnünk. A polgármesternek kell egy felhatalmazás, 
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jogi illetve pénzügyi szakember megbízására, a kialakult pénzügyi helyzettel 
kapcsolatban, hogy fel tudjunk készülni a bankkal való tárgyalásra.  
Tegnap jelent meg egy belügyminisztériumi nyilatkozat az önkormányzatok 
adósságkonszolidációjával kapcsolatban.  Az önkormányzatok teljes adósságát átvállalja 
az állam, amely idén december 31-ig keletkezik. Jövő év január 15-ig kell jelentést adni 
az adósságról. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A hitelszerződést a bank kinek mondta fel? Az önkormányzatnak, vagy a társulatnak? 
 
Béndek József polgármester: 
A bank felmondta a hitelszerződést a Viziközmű társulatnak és az önkormányzatnak is, 
mint kezesnek. Egyszerre küldték a levelet. A bank szerint megszegtük a hitelszerződést, 
ezért azonnal esedékessé vált a hitel visszafizetése.  A viziközmű számláin erre nincs 
pénz, a hitelszerződés szerint az önkormányzatnak kell helytállni, de mi is megsértettük 
a szerződést, ezért fizetni kell. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mivel sértettük meg? 
 
Béndek József polgármester: 
Felsorolja a kizárólagos okokat. A társulatnak az OTP Bank Nyrt-nél van számlája, és azt 
valószínűsíti a bank, hogy ott is pénzforgalmat bonyolítottunk le. Hogy ezt honnan tudja, 
nem tudom. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Megalapozottan nézze meg, hogy milyen forgalmat bonyolítottunk. Azon sem lepődnék 
meg, hogy informálták egymást. 
 
Béndek József polgármester: 
Az önkormányzat a hitelszerződésben arra vállalt kötelezettséget, hogy a hitelszerződés 
futamideje alatt a projekt üzemeltetéséből származó bevételeit a költségvetésébe 
betervezi és azt a lakosok támogatására fordítja, melynek az önkormányzat korábbi 
felszólításuk ellenére nem tett eleget. A gesztori szerződésben koncessziós értékesítés 
szerepelt és bevételt a hiteltörlesztésre kellett volna fordítani. Ezt megváltoztatták. Az 
üzemeltetési jogok értékesítésével nem tudunk mit kezdeni, mert nem koncesszióban 
működik a rendszer.  
 
Theisz Imre képviselő: 
A mai napig nincs átadva a hálózat véglegesen üzemeltetésre, gyakorlatilag befejezetlen. 
 
Béndek József polgármester: 
További felmondási okok az alábbiak: 1. A Fejérvíz Zrt. a Bank hozzájárulása nélkül 
üzemelteti a hálózatot.  2. Önkormányzati felhatalmazó levél benyújtásának az 
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elmaradása. 3. Nyilatkozatot kellett volna adnunk, mely szerint az LTP számlák felett az 
Erste Bank rendelkezhessen.  
Ezt mi nem tettük meg, csak feltétellel adtuk volna meg, még pedig, hogy ezt a pénzt az 
LTP-k feltöltésére lehetne csak fordítani.  
4. A gazdasági helyzet lényeges változása. A Swietelsky 869 millió Ft megfizetésére 
kötelezi a önkormányzatot. Ez igaz, de négy önkormányzatot kötelez, nem egyet. Ezért 
vagyunk a Bíróságon, mert ezt nem fogadtuk el.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Feltételezések, jogász kell, aki ezeket helyre teszi. 
 
Béndek József polgármester: 
Tállai András nyilatkozott, hogy teljesen adósságmentessé válnak az önkormányzatok. 
Átvállalja az állam a december 31-ig keletkezett adósságot. 
Felhatalmazást kérek a képviselő-testülettől. Vélelmezhető, hogy a bank ezeket az 
információkat tudta, ezért indította el ezt a folyamatot. Így a teher átkerül az 
önkormányzathoz, és bekerülhet a konszolidációba. Három lépcsős folyamat 
eredményeként 2014. február 28-ig adósságmentessé válhatnak az önkormányzatok. 
Kitért arra, hogy az állam a 2013. december 31-ig keletkezett adósságokat a már 
konszolidált települések esetében is átvállalja, és a december 5. előtt keletkezett 
folyószámlahiteleket is. Január 15-ig kell adatot szolgáltatni a Nemzetgazdasági 
Minisztérium számára. 
Megírtuk a banknak a kifogásoló levelünket, nem fogadjuk el a szerződésszegés indokait. 
A Viziközmű társulatnak és a képviselő-testületnek is határozatot kell hozni a jogi és 
pénzügyi szakember megbízására.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Most nem az önkormányzatnak van tartozása, hanem a viziközmű társulatnak. 
Közvetlenül nem tudunk adatot szolgáltatni január 15-ig a konszolidációhoz. A 
viziközmű helyzete most tisztázatlan. Az üzemeltetési engedély megléte jelenti a 
beruházás befejezését. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A legnagyobb probléma, hogy műszaki átadás-átvétel még nem volt meg. A bank tudja 
ezt?  Ez is érdekes kérdés. Konszolidálja az állam az önkormányzat adósságát és kiderül, 
hogy nincs befejezve a beruházás? 
 
Béndek József polgármester: 
Annyi a kérésem, hogy kapjak felhatalmazást. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 



5 

 

 

99/2013. (XII.20.) számú képviselő-testületi 
határozat 

ERSTE Bank hitelszerződés felmondása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az Erste Bank 
hitelszerződés felmondását és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
hitelszerződés felmondása miatt kialakult 
pénzügyi helyzet tisztázása érdekében jogi, illetve 
pénzügyi szakembert bízzon meg. 
 
Felelős: Béndek József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2.Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

 

Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

Dr. Horváth Csaba aljegyző: 

A Kormányhivatal törvényességi felhívást küldött a képviselő-testületnek, mert három 
rendeletet csak elektronikusan terjesztettünk fel, papíralapon nem. A felhívásnak eleget 

tettünk, a rendeleteket elküldtük, de a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 

100/2013. (XII.20.) számú képviselő-testületi 
határozat 

a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívásával kapcsolatban 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 



6 

 

Kormányhivatal törvényességi felhívását és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzati rendeletek 
felterjesztésével kapcsolatos törvényességi 
felhívásban foglaltakat tudomásul vette, azzal  
egyetért, és a megjelölt határidőre a 
törvénysértésnek eleget tett. 
 
Felelős: Béndek József polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3.Soponya Nagyközség Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési feladatok 
meghatározása  
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

 

Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 

A jövő évi belső ellenőrzési feladatokat kell meghatároznunk. 
Az ellenőrzési javaslatok közül javaslom a 9. pénzgazdálkodási jogkörök rendjének, 
ellátásának ellenőrzését, 21. Áfa nyilvántartások, bevallások ellenőrzését, 23. a konyha 
működésének, gazdálkodásának ellenőrzését, és a 24. önkormányzati működtetésű 
konyha gazdaságosságának vizsgálatát. 
Amennyiben egyetértetek a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezzétek. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 

 

101/2013. (XII.20.) számú képviselő-testületi 
határozat 

2014.évi belső ellenőrzési feladatok 
meghatározása 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2014. évi belső 
ellenőrzési feladatokra tett javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 2014.évben az alábbi területen kívánja 
elvégezni a belső ellenőrzést: 
- Pénzgazdálkodási jogkörök ( kötelezettség-

vállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
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érvényesítés, szakmai igazolás) rendjének, 
ellátásának ellenőrzése. 

- Áfa nyilvántartások, bevallások ellenőrzése. 
- A konyha működésének, gazdálkodásának 

ellenőrzése. 
- Önkormányzati működtetésű konyha 

gazdaságosságának vizsgálata. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Béndek József polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

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

k.m.f. 
 
 
 

 
 Béndek József Dr.Horváth Csaba 
  polgármester    Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 
         aljegyzője 

 

 


