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Iktatószám: 365-2/2013. 
 

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

február 15. napján 07:30 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében (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 
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 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Simon Zoltán képviselő úrés 
Varga Zoltán képviselő úr az ülésen nem tud jelen lenni, míg Nagy Zsolt képviselő úr később 
érkezik. Ismertetem a napirendi pontokat. 
1. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának ügye – szóbeli előterjesztés 
 
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: 
 

15/2013. (II. 15.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
2013. február15. (péntek) napján 07:30 

órakor tartott, rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülés napirendjéről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. február 15. (péntek) napján 07:30 
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 2013. február15. (péntek) napján 07:30 
órakor tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásának ügye – szóbeli 
előterjesztés 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának ügye – szóbeli 
előterjesztés 

 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

 
Béndek József polgármester: 
A kálozi képviselő-testület elfogadta azt a határozati javaslatot, amit nekünk is megküldtek. Már 
azt is kezdték feszegetni, ami eddig egyértelmű volt. Az egyik képviselő azt kezdte feszegetni, 
hogy nem nekik kell több ember, hanem nekünk. Mi akarunk több létszámot, minek ennyi ember 
a kirendeltségre, elég egy ügyintéző, aki összegyűjti az iratokat. Szerintük nem értik a soponyai 
emberek, hogy mi miért kekeckedünk, és miért nem tudunk megegyezni. Kitűnt, hogy 
számszakilag nincs információjuk a képviselőknek, a közös hivatallal kapcsolatos normatívákat 
és a költségeket nem ismerik. Már az is kérdés volt, hogy a hivatali létszámot miért akarjuk 
lakosságarányosan megállapítani. Erre mondtam, hogy már nem értem, mert az alappontokhoz 
kezdtek visszamenni. Szó szerint azt fogadták el, amit a polgármester úr előterjesztett. 
 

Nagy Zsolt képviselő 7:40 órakor érkezett, agy a képviselő-testület 
létszáma 4 főről 5 főre emelkedett, mely a határozatképességet nem 
befolyásolta.  
 
Béndek József polgármester úr felolvasta az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képezi. 

 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Magyarul nem akarják elfogadni, hogy mi fizessük a nyugdíjasunk költségeit. 
 
Béndek József polgármester: 
Nem azt mondja, hogy nem fogadja el, azt mondja, hogy a közösből kell biztosítani. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az üzemeltetési költségek nevesítését sem fogadják el.  
 
Nagy Zsolt képviselő: 
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Hiába fordít többet a költségekből, a végén létszámarányosan fel kell osztani. Volt egy ilyen pont. 
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Béndek József polgármester: 
A közös normatívát a hivatali létszámok arányának megfelelően osztjuk szét. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ha nem így lenne, akkor alkalmazhatna bármennyi dolgozót. Ha, ezt elfogadjuk, akkor mindent 
ők fognak eldönteni.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Aláhúztam, hogy kirendeltség lehet. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Egy év múlva mondhatják, hogy nem kell kirendeltség. 
 
Béndek József polgármester: 
Vagyontárgyak fejlesztésénél, pótlásánál elfogadja a 30 ezer Ft-os értékhatárt. Az volt az 
érzésem, hogy még azt is feszegették, miért akarunk kirendeltséget, miért kell 3 fő, miért akarjuk 
lakosságarányosan a létszámot? Azt elfogadták, hogy a dologi költségek lakosságarányosan 
kerüljenek felosztásra. Bár tegnap a beszélgetés kapcsán nem ez volt az álláspontjuk. Mi az idei 
évben a ránk jutó dologi kiadásokból szűkösen kijönnénk. Azt látom, hogy nem várható 
egyetértés, sőt a képviselők egyre inkább azt is kezdik vitatni, amin eddig nem volt vita. A 
polgármester úr megjegyezte, hogy szerinte részükről ebben nagyon sok kompromisszum van, 
de én Káloz részéről nem találtam egyet sem. Ők mindenhez ragaszkodnak, ami nekik meg lett 
volnaakkor, ha egyedül maradnak.Azért kérik a 7 főt is.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Hogyan lett volna nekik 7 fős a létszámuk? Csak 6 főre jár támogatás. 
 
Béndek József polgármester: 
A polgármester úr vitatta, hogy a közös hivatali létszám nem 10 fő, hanem 11 fő. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A költségvetési törvény alapján 10,24 fő. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ha adnak rá pénzt, akkor nincs miről vitatkozni, de csak 10 főre adnak pénzt. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Én nem fogom megszavazni. A törvény egész szellemiségét vitatom. Hetek óta vitatkozunk, 
számolunk. Vannak a személyi és a dologi kiadások. Amit külön kapna két település, azt 
beleteszik egy zsákba és azon vitatkozunk, hogyan osszuk el. Mi értelme van ennek, amikor 
külön-külön is működőképes lenne a két hivatal. Miért nem mondták, hogy 10 falunak adunk egy 
jegyzőt? Ebben semmi spórolás nincs.  
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Lehet egy év múlva a 10 fő, csak 7 fő lenne. 
 
Béndek József polgármester: 
Gyakorlatilag egy főt akar spórolni. 
 
Theisz Imre képviselő: 



5 

 

Sok feladatot elvittek a járási hivatalhoz. Az ügyintézés nincs helyben, mert postások lesznek a 
hivatalban lévők. 
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Béndek József polgármester: 
Ha az önkormányzat gazdálkodását nézed, a jegyző azt mondta, amin meg is lepődtem, hogy az 
ügyintézőn kívül itt nem lehet senki, mert a pénzügyi feladatokat nem lehet úgy elvégezni, hogy 
2 fő Soponyán van. Megkérdeztem, ha valamit meg szeretnék nézni, akkor át kell mennem 
Kálozra? 
 
Theisz Imre képviselő: 
A törvény hatalmánál fogva össze akarják vonni a hivatalokat, de külön-külön is 
működőképesek. Mi értelme van az egész összevonásnak? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Meg kell várni fél évet, amikor majd ez a dolog beindul. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Spórolni a kirendeltségen fogunk. Az ügyfeleket elvadítjuk. 
 
Béndek József polgármester: 
Tárgyalási alap lehet, hogy a kálozi önkormányzat annyival hozzájárul a közös hivatalhoz, 
amennyivel meg kellene támogatni a hivatalát, ha egyedül lenne. Más a szemlélet náluk. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Az a legelső verziójukban benne van.  
 
Dr.Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azért nem jöttek eddig felszínre ezek a dolgok, mert nem is értették a képviselők, hogy miről van 
szó. Most kezdik érteni.  
 
Béndek József polgármester: 
Az óvodavezető azt kérdezte tőlem, hogy hol vannak a számok? Tisztességtelennek tartják, hogy 
mi a rendeletünknek megfelelően jártunk el a 45.000 Ft-os illetményalappal kapcsolatban. Náluk 
a központi illetményalap van, 38.500 Ft. Attól is tartanak, hogy fennáll a veszélye, hogy a 
dolgozók ezt sérelmezik visszamenőleg 3 évre. Az egyenlő bánásmód elve alapján, ezt 
egységesre kell hozni. A legrosszabb változat szerint, ha a maradékot lakosságarányosan osztjuk 
szét, a kálozi önkormányzat hozzáteszi a 3 milliót, akkor mi ki tudunk ebből jönni. De nem ezzel 
van a baj. A szavazatarány lakosságarányosan történik.  
 
Dr.Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ezért kell ragaszkodnunk mindenben a lakosságszámhoz. Nem kell ezt tovább ragozni, mi ehhez 
ragaszkodunk. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ha ennyire bűnbakok lettünk Kálozon, akkor felteszem a kérdést: vajon az ügyfelekkel való 
bánásmód vajon egyenlő lesz-e? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ez költői kérdés. Önmagában ez a demokrácia megcsúfolása. A hivatal működése a képviselő-
testületen eddig számon kérhető volt. Innentől kezdve megfordul a dolog. Nem azt mondják 
Soponyán, hogy a kálozi polgármester, hanem hogy ti nem voltatok képesek elintézni. Ismerem a 
kálozi mentalitást, és az embereket. Ezért mondtam az elején, hogy Kálozhoz ne menjünk, mert 
nem tudunk megegyezni. Azért mondtam, hogy inkább menjünk messzebbre. 
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Béndek József polgármester: 
Ha tovább feszítjük, még inkább ellentétes lesz, előjöhetnek személyes viták is. azt mondták, 
hogy miért nem ülünk le közösen, de szerintem nincs itt az ideje, nem aktuális. Az előző 
döntésünk értelmében, amennyiben arra nemleges választ kapunk, felfüggesztjük a 
tárgyalásokat. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Jól értem a tervezetet: a képviselő-testület a Kálozi Önkormányzat döntését nem tudja elfogadni, 
ezért a mai naptól felfüggeszti az közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos 
tárgyalásokat. 
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom, hogy sürgősen fel kell keresni a kormánymegbízott urat, időpontot kell tőle kérni, 
hiszen várja az eredményt, mert most jön akijelölés, és én bízom abban, hogy a mi 
álláspontunkat figyelembe fogják venni. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A 60 nap március 1-én jár le, ha addig nincs megállapodás, akkor vélhetően március 4-én jelöli a 
Kormányhivatal a telepüst, és rövid úton közli a döntését.  
 
Béndek József polgármester: 
Az előző beszélgetés kapcsán azt éreztem, hogy ők is tanácstalanok. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
El kell mondani, hogy miért nem sikerült megállapodni. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Össze kell szedni a problémákat, amiket felvetünk. Tegyük bele, hogy mi konkrétan miben 
engedtünk. 
 
Béndek József polgármester: 
Elfogadtuk, hogy Kálozon legyen a székhely. Elfogadtuk, hogy kálozi legyen a jegyző. a 
lakosságarányos hivatali létszámban is kompromisszum volt részünkről. Ők kérnek 6 fő helyett, 
7 főt. Összeszedjük a pontokat és látni kell, hogy a megegyezés azon múlik, hogy Káloz részéről 
nincs kompromisszum.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Azt is ki kellene mutatni, hogy mi önmagunkban is életképes hivatalként tudunk működni. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Adósság és hitel nélkül. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A lakosság, a polgárok ügyintézési színvonala nem csökkenne, de azzal hogy át kell menni 
Kálozra, azzal csökkenni fog. Hetven éves embereket ültessünk fel a buszra? 
 
Béndek József polgármester: 
Az ülés végén egy képviselő azt mondta, hogy ők tulajdonképpen megértik a mi felvetéseinket, 
de a képviselő-testületnek ez az álláspontja. Az önálló hivatallal kapcsolatban még nem jött a 
levelünkre válasz. A Nemzeti Vagyonkezelő részéről a kastélyerdő témában meg fog keresni 
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bennünket egy muzeológus, és az átadásról fogunk megállapodást kötni. A FejérvízZrt. átadja a 
felhagyott szennyvíztisztítót. 
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Aki tehát egyetért azzal, a Kálozi Önkormányzat döntését nem tudjuk elfogadni, ezért a mai 
naptól felfüggesztjük az közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos tárgyalásokat, 
kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2013. (II. 15.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásával kapcsolatos 
megállapodás ügye 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete ismételten megtárgyalta Kálozi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos 
megállapodás ügyét, valamint Káloz Községi 
Önkormányzat 2013. február 14. napján tartott 
képviselő-testületi ülésén elhangzottakat, valamint az 
előterjesztett kálozi javaslatot és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Dr. Szekerczés Anna által készített, Kálozi 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával 
kapcsolatos megállapodás II. számú tervezetével, 
valamint Káloz Községi Önkormányzat 2013. 
február 14. napján tartott testületi ülésén 
elhangzottakkal nem ért egyet, azt nem fogadja el, 
tekintettel arra, hogy a 2013. január 30. napján 
megfogalmazott álláspontjával és véleményével nem 
egyezik teljes körűen. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete – tekintettel arra, hogy Káloz Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének a 2013. január 30. napján tartott 
képviselő-testületi ülésén hozott 7/2013. (I. 30.) 
számú képviselő-testületi határozatában foglaltakat 
teljes körűen – , így a közös önkormányzati hivatal 
létrehozására irányuló tárgyalásokat a mai nappal 
felfüggeszti Káloz Község Önkormányzatával. 
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület döntéséről soron kívül értesítse 
Káloz Község Önkormányzat polgármesterét és 
képviselő-testületét.  
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Felhatalmazza Béndek József polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Béndek József polgármester 

 
Béndek József polgármester:  
Kérem, hogy a jegyzőkönyvi kivonat soron kívül készüljön el, és azt küldjük meg Káloz Község 
Önkormányzatának, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatalnak is.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Szeretném kérni, hogy a nyílt testületi ülés után, legyen egy zárt ülés. 
 
Béndek József polgármester: 
Mivel kapcsolatban? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Személyi jellegű kérdéseket érintően. 
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a nyílt ülés után, a képviselő úr kérésének megfelelően tartsunk egy zárt 
ülést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2013. (II. 15.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
Zárt ülés elrendeléséről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Theisz Imre képviselő zárt ülés 
elrendelésére vonatkozó indítványát és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2013. február 15-én 07:30 
órakor tartandó nyílt képviselő-testületi ülés lezártát 
követően zárt testületi ülés megtartását rendeli el.  
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Béndek József polgármester 
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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 07:50 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 
 
 


