Jegyzőkönyv
Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2015. december 7-én tartott üléséről

65/2015.számú képviselőtestületi határozat: képviselőtestület feloszlatásának napirendre
tűzése
66/2015.számú képviselőtestületi határozat: belső ellenőrzési stratégia és 2016. évi belső
ellenőrzési terv elfogadása
67/2015. számú képviselőtestületi határozat: közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
elfogadása.
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: folyamatos
68/2015. számú képviselőtestületi határozat: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: folyamatos
69/2015. számú képviselőtestületi határozat: Óvodafenntartó Társulás megállapodásának
módosítása
70/2015. számú képviselőtestületi határozat: képviselőtestület feloszlatása
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: azonnal
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2015. december 7-én 17:00 órai
kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Nagy Róbert Balázs polgármester, Cseresznyák Miklós, Magyar Bálint,
Kálmán Ferenc, Szombathné Takács Zsuzsanna képviselő (5 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző,
1 fő a lakosság köréből

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
2. Belső ellenőrzési stratégia, 2015. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
3. Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
4. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Előadó. Számedli Cecília aljegyző
5. Különfélék
6. Képviselőtestület feloszlatása

Polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
javaslatot tett a meghívó szerinti napirendre, melyet a képviselőtestület egyhangúlag
elfogadott.
Első napirendi pont:
Polgármester: az elmúlt napok eseményeit ismerteti, a faluban megjelent plakátokat és az általa
ezekre írt szórólapot (jegyzőkönyv melléklete).
Kálmán Ferenc: az is borzasztó, hogy a faluban ilyenek megtörténhetnek, de miért kell ezt a
másik falukban kiteregetni. Ezek a plakátok a környező településeken is ki voltak ragasztva. A
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kialakult helyzet tűrhetetlen. Tegnap hárman összeültünk, megbeszéltük, hogy nem vállaljuk
tovább, álljon fel a testület, próbáljuk meg egy új csapattal. Itt mindenki mindenhez ért, jót tenni
nem tudunk. Ha az Árkos út le lesz kavicsozva az is baj, ha nem az is, mindegyik probléma.
Cseresznyák Miklós: egy pici türelmet még, nem kell ezekkel a hangokkal törődni.
Szombathné Takács Zsuzsa: teljesen ketté szakadt a falu, ezen változtatni kell, megbeszéltük
nem csináljuk tovább, jöjjenek a hozzáértők.
Kálmán Ferenc: minket járatnak le mindenhol. Én itt éltem, itt élek, és itt is akarok meghalni
–na még nem most-, nyugodt körülmények között. Nem akarom, hogy egy sport rendezvényt
ne lehessen megtartani, mert olyan emberek esnek egymásnak, akik eddig jóban voltak, sőt
rokonok is. Beszélnek itt eltett milliókról, Nekem tiszta a lelkiismeretem. Mondják, hogy mi
hozzá nem értő emberek döntünk fontos dolgokban. Mutassák meg ki mit tud, méressék meg
magukat, én biztos nem fogok újra indulni. Robi te azt csinálsz, illetve csináltok, amit akarsz.
Magyar Bálint: én sem, elég volt.
Nagy Róbert: nem gondoljátok, hogy újra fogok indulni.
Cseresznyák Miklós: ez megfutamodás, pontosan azt éri el ezzel az ellentábor, amit akart. Én
is járok az emberek között, de nagyon megoszlanak a vélemények, az csak néhány ember, aki
így vélekedik.
Kálmán Ferenc: nem Miklós, nálam sokan megfordulnak sok mindent hallok. Robi neked nincs
eleged ebből? Ha az én családomat érné ilyen atrocitás én biztos meg akarnám védeni őket ettől
minden áron, kideríteném ki volt az illető és elbeszélgetnék vele.
Nagy Róbert Balázs: én is megtettem a szükséges lépéseket, feljelentést tettem az ügyben.
Kálmán Ferenc: Robi sok mindenről nem tájékoztattál bennünket, nem beszéltél meg velünk
dolgokat, bizalom nélkül nem megy. A választások után megkerestél azt mondtad a Zsuzsát
szeretnéd alpolgármesternek, ezzel én egyetértettem, korábban is volt már alpolgármester,
kezdetektől képviselő. Aztán az alakuló ülésen a Miklóst javasoltad és azóta is ragaszkodsz
hozzá. Sok mindent hallani, hogy a gyakorlótér ügy miatt kaptál, vagy vettél egy telket
Dozmaton. Igaz?
Nagy Róbert: a földhivatalban meg lehet nézni.
Szombathné Takács Zsuzsa: mindenfélékkel megvádolnak bennünket, olyan döntéseket hozunk
amiket át sem látunk.
Kálmán Ferenc: a legutóbbi ülésen is arról volt szó, hogy csak arról döntünk, hogy
véleményeztetve lesz a gyakorlótér terve. Másnap 7-8 ember felhívott, hogy milyen hülyék
vagyunk megszavaztuk, hogy kezdeményezzük a rendezési terv módosítását. Nem értünk
hozzá, legyen új választás és csinálja az, aki ért hozzá.
Jegyzőnő: Jól értem, hogy többedszer az hangzik el, hogy új választásokat szeretnének, a
képviselőtestület feloszlatását kívánják kezdeményezni?
Kálmán Ferenc: igen, vegyük fel a napirendre a feloszlatás kezdeményezését.
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Polgármester: már szavaztunk a napirendről.
Kálmán Ferenc: A napirend egy új ponttal való kiegészítését kérem, szavaztasd meg a
képviselőtestület feloszlatásának napirendre tűzését.
Jegyzőnő: kérem polgármester urat rendeljen el egy rövid szünetet, hogy a döntés előtt
összeszedjem e vonatkozó jogszabályi előírásokat és tájékoztassam a testületet.
Polgármester szünetet rendelt el.
Szünet után jegyzői tájékoztató:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 55. § (1) A
képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített
többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. A képviselő-testület feloszlása nem mondható
ki a választást követő hat hónapon belül, valamint az általános választást megelőző év
november 30. napját követően. A határidő megállapításkor a feloszlásra irányuló
kezdeményezés időpontját kell figyelembe venni. A képviselő-testület az új képviselőtestület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát,
gyakorolja hatáskörét.
Időközi választást kell kitűzni képviselő megbízatásának megszűnése esetén: ha az
önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott. Az időközi választást – a
mandátum megüresedésétől, – ha a választás eredménytelen vagy elegendő jelölt hiányában
nem lehetett megtartani, a szavazás kitűzött napjától számított százhúsz napon belülre kell
kitűzni. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő
nyolcvanadik és századik nap közé essen.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 303. §-a alapján a képviselő-testület,
közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén
az érintett önkormányzatnak saját forrásból kell a helyi önkormányzati választások pénzügyi
végrehajtásról szóló 7/2014.(XI.6.) IM rendelet (továbbiakban: Pvr.) 3-5. melléklete szerinti
normatívát – beleértve a felettes választási szerv számára meghatározott normatívát – és
egyéb költségeket biztosítani. Képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy
feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén tehát az érintett önkormányzat a
választások pénzügyi fedezetére nem kap központi támogatást, sőt, a nála felmerült
költségeken túl meg kell térítenie a felettes választási szervnél (TVI) a választással
összefüggően felmerült költségeket is, melyek összegei a Pvr. 3. és 4. mellékletében
szerepelnek. Az érintett önkormányzatnak biztosítania kell az e mellékletekben megjelölt
személyi normatívákat a választási bizottságok és választási irodák tagjai részére, a
munkaadót terhelő kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel együtt. A dologi normatívák egy
része az önkormányzatnál jelentkező kiadás, így e normatívák tájékoztató jellegűek, hiszen
az önkormányzat azokat ténylegesen nem kell kifizesse, viszont a várható költségeit ekkor
is tervezni kell. A Pvr. 4. § (4) bekezdése alapján a jogszabályban meghatározott központi
biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének,
szállításának a Pvr. 5. melléklete szerinti költségét az NVI részére, számla alapján,
előzetesen kell megtéríteni. A választások lebonyolításának tisztasága és biztonsága
érdekében több olyan választási nyomtatvány (pl. központi értesítők, biztonsági jelekkel
ellátott szavazólapok) és egyéb anyag (pl. szavazóurnák) szükséges és ezekhez további
szolgáltatások kapcsolódhatnak (pl. központi értesítők postázása), melyeket az NVI tud
központilag megrendelni. Ezeket a kiadásokat az önkormányzatnak meg kell térítenie az
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NVI részére. A várható kiadások tervezhetősége és fedezetének biztosítása érdekében a Pvr.
meghatározza az NVI részére fizetendő kiadások normatíváit, melyek elvei azonosak az
általános elvekkel. Várhatóan 500.000-600.000.-Ft összegbe kerül a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek időközi választása a településen.
Polgármester: szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a képviselőtestület feloszlatására irányuló
kezdeményezést utolsó napirendi pontként a testület felveszi-e a napirendek közé?
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
65/2015.(XII.7.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte képviselő-testület a képviselő-testület feloszlásáról szóló
napirendi pont felvételéről döntött a 2015. december 7. napján tartandó
képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontjaként.
Második napirendi pont:
Polgármester: a belső ellenőrzéshez kapcsolódó valamennyi írásos anyagot megkapták a
képviselők, kéri a véleményeket.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
66/2015.(XII.7.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete a belső ellenőrzési stratégiai tervet
2016-2019. évekre, a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, és a 2015. évi belső
ellenőrzési jelentést elfogadta.
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: folyamatos
Harmadik napirendi pont:

Polgármester: a kiküldött előterjesztéshez kéri az észrevételeket, kérdéseket.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
67/2015.(XII.7.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete a közép és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet elfogadta.
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: folyamatos
Negyedik napirendi pont:

Aljegyző: elkészítettük a HEP felülvizsgálatát, elsősorban az intézkedési terv véleményezése
lenne fontos, ha abból valami kimaradt az hátrányos lehet a későbbi pályázatok során.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
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68/2015.(XII.7.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete a 40/2013. (XII.29.) számú határozatával
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak
megfelelően felülvizsgálta és a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását az
előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: folyamatos
Ötödik napirendi pont:
Jegyzőnő: az óvodafenntartó társulás megállapodását módosítani kell a kormányzati funkciók
változása miatt, ismerteti a konkrét módosítást.
Képviselők részéről további észrevétel nem volt 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül fogadták el az alábbi határozatot:
69/2015.(XII.7.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete a Táplánszentkereszti
Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza
Nagy Róbert Balázs polgármestert a megállapodás aláírására.
Hatodik napirendi pont:
Polgármester: szavazásra bocsátom a képviselőtestület feloszlatását.
Jegyzőnő: névszerinti szavazással, minősített többséggel lehet a döntést meghozni, ismét
felhívja a figyelmet, hogy az időközi választásokig a képviselőtestület tovább működik, a már
elmondottak szerint, gyakorolja valamennyi jogát, hatáskörét. Megfogalmazza a határozati
javaslatot.
Dr. Polgár Tamás: a képviselőtestület ügyvivő testületként működik tovább.
Polgármester: név szerinti szavazásra teszi fel, hogy egyetértenek-e az egyes képviselők a
testület feloszlatásával?
Nagy Róbert: nem
Cseresznyák Miklós: nem
Magyar Bálint: igen
Kálmán Ferenc: igen
Szombathné Takács Zsuzsanna: igen
A képviselőtestület névszerinti szavazással, 3 igen szavazattal, két nem szavazattal, tartózkodás
nélkül hozta meg az alábbi határozatot:
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