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Iktatószám: 1500-23/2011. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 

augusztus 25. napján 17:20 órakor, a Művelődési Ház  Nagytermében 
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott nyílt képviselő-testületi ülésén 

 
Jelen vannak: 

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

 
Meghívottak:    

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 
Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi főelőadó 
Magyaródi Gyuláné pénzügyi főelőadó 
Vörös Béláné adóügyi előadó 
Kósáné Balogh Ildikó megbízott óvodavezető 

 
Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 
fős kpviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Nagy Zsolt képviselő 
jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Elsőként a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyéről szükséges dönteni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Theisz Imre képviselőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Theisz Imre képviselő jegyzőkönyv 
hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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90/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról – 

2011. augusztus 25-i képviselő-testületi ülés 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. augusztus 25-i 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az 
alábbi döntést hozza:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. augusztus 25-i képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére  

Theisz Imre képviselőt 
választja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határid ő: azonnal  

 
 
Béndek József polgármester: 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr. Ulcz Gyula alpolgármestert. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ulcz Gyula alpolgármester 
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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91/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról – 

2011. augusztus 25-i képviselő-testületi ülés 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. augusztus 25-i 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az 
alábbi döntést hozza:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. augusztus 25-i képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére  

Dr. Ulcz Gyula alpolgármestert 
választja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határid ő: azonnal  

 
Béndek József polgármester: 
A kiküldött meghívóhoz képest, van egy kis módosítás a napirendet illetően. Ismertetem a 
napirendi pontot. 
 
NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:  

1.) 2011. évi költségvetés módosításáról rendelet megalkotása 
2.) Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

művészetoktatással kapcsolatos térítési díjainak szabályozása 
3.) 2011. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló ügye 
4.) 2011. évi költségvetés ismételt módosításáról rendelet megalkotása 
5.) ÖNHIKI pályázat benyújtása 
6.) Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósításával kapcsolatos döntés 
7.) Belterületi utak helyreállításával kapcsolatos döntés meghozatala 

 
8.) Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben fennálló üzletrészre érkezett 

vételi ajánlat ügye 
9.) Könyvtárral kapcsolatos döntés meghozatala 
10.) Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti 

Tagiskola 2010/2011. tanévről szóló beszámolója 
11.) Mesevár Óvoda 2010/2011. nevelési évről szóló beszámolója 
12.) Logopédiai beszámoló 2010/2011. tanévről 
13.) 2011. évi belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos jelentések 
14.) Jegyzői hatáskörbe tartozó témakörök komplex ellenőrzése 
15.) Településen szervezendő vérvételi szolgáltatás ügye 
16.) Civil szervezetek pályázatai – önkormányzati támogatás 
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A képviselő-testületnek a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata, módosító indítványa nem 
volt. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a napirendet hagyja jóvá, fogadja el. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a nyílt ülés napirendjét: 

 
92/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-

testületi határozat  
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. augusztus 25. 
napján 17:20 órakor tartott nyílt 

képviselő-testületi ülésének napirendjéről 
 

1.) 2011. évi költségvetés módosításáról 
rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Némethné Forró Zsuzsanna 
pénzügyi főelőadó 
Magyaródi Gyuláné  
pénzügyi főelőadó 

 

2.) Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú M űvészetoktatási 
Intézmény művészetoktatással 
kapcsolatos térítési díjainak 
szabályozása 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   Hollósi Lászlóné  

megbízott iskolaigazgató 
 

3.) 2011. év I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló ügye 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Némethné Forró Zsuzsanna 
pénzügyi főelőadó 
Magyaródi Gyuláné  
pénzügyi főelőadó 
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4.) 2011. évi költségvetés módosításáról 
rendelet megalkotása (ismételt) 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Némethné Forró Zsuzsanna 
pénzügyi főelőadó 
Magyaródi Gyuláné  
pénzügyi főelőadó 

 

5.) ÖNHIKI pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Némethné Forró Zsuzsanna 
pénzügyi főelőadó 
Magyaródi Gyuláné  
pénzügyi főelőadó 

 

6.)  Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
megvalósításával kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

7.) Belterületi utak helyreállításával 
kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

8.) Fejér Megyei Önkormányzatok 
Temetkezési Kft-ben fennálló 
üzletrészre érkezett vételi ajánlat 
ügye 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

9.) Könyvtárral kapcsolatos döntés 
meghozatala 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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10.) Aba Sámuel Általános Iskola Gróf 
Zichy János Általános és Művészeti 
Tagiskola 2010/2011. tanévről szóló 
beszámolója 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 Hollósi Lászlóné  
 megbízott iskolaigazgató 

 

11.) Mesevár Óvoda 2010/2011. nevelési 
évről szóló beszámolója 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   Kósáné Balogh Ildikó  
   megbízott óvodavezető 
 

12.) Logopédiai beszámoló 2010/2011. 
tanévről 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   Farkasné Szűrös Ágnes logopédus 

 
13.) 2011. évi belső ellenőrzési 

feladatokkal kapcsolatos jelentések 
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
14.) Jegyzői hatáskörbe tartozó 

témakörök komplex ellenőrzése 
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
15.) Településen szervezendő vérvételi 

szolgáltatás ügye 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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16.) Civil szervezetek pályázatai – 

önkormányzati támogatás 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Hollósi Lászlóné  
kulturális, oktatási és sport 
ügyekért felelős tanácsnok 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
1.) 2011. évi költségvetés módosításáról rendelet megalkotása 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó: Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző 

 
Az 1500-2/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A költségvetési rendelet módosítására azért van szükség, mert bizonyos előirányzatokat az 
éves költségvetés készítésekor még nem ismertünk, ezért ott becsült összegek szerepeltek. 
Majd amikor év közben ez pontossá válik, akkor bekerül a költségvetésbe. Van egy féléves 
költségvetési beszámoló, mely tájékoztatás, a költségvetés időarányos alakulásáról. A 
fejlesztések során van jelentősebb eltérés az iskola szigetelés kapcsán az önrész kifizetése 
miatt. A bevételeink időarányosan alakultak. Az egyéb bevételek sor alulmaradt a tervezettől, 
de év végéig még ez módosulhat. Összességében a tervezettnek megfelelően alakult a 
költségvetés és különösebb korrekcióra nincs szükség. Költségvetéssel kapcsolatban van-e 
észrevétel? 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Meg van-e bennünk még az elhatározás, hogy az év elején tervezett költségcsökkentéseket, 
év végéig megtaláljuk a fejlesztésekhez, illetve a pályázatokhoz? Aba miatt van a mínusz, de 
ettől függetlenül volt egy beszélgetésünk, ahol több ötlet felmerült a költségcsökkentést 
illetően. Mit gondolunk erről? 
 
Béndek József polgármester: 
Készült egy előterjesztés a költségek csökkentésére, és az ésszerű gazdálkodás folytatására. 
Az alpolgármester úr akkor meg is jegyezte, hogy ha ebből valami teljesül, az már nagy 
eredmény. Nem egyszerű dolgok voltak ezek. A mezőőröknél lecsökkentettük a munkaidőt 8 
óráról, 4 órára, közös megegyezéssel. Az állami támogatás és a mezőőri járulék most 
fedezetet nyújt a két mezőőr költségére. A művelődési házban két dolgozó volt, egy személy 
átkerült az óvodába, és az ottani közcélú embereket ki tudtuk hozni a közterületre. Ez 
forintban annyira nem jelenik meg, viszont több embert tudunk a közterületen foglalkoztatni. 
A takarékossági területen van még tennivalónk.  
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A civil szervezetek támogatásánál új pályázati rendszert próbálunk bevezetni az idei évtől. A 
pályázati rendszer és a költséggazdálkodás jelentősége az lenne, hogy azok a civil 
szervezetek kapjanak támogatást, akik a település érdekében konkrét céllal, konkrét 
feladatokat tesznek. Nem lenne baj, ha az előző időszakban erre fordított pénzkeret elfogyna, 
ez azt jelentené, hogy a civil szervezetek megmozdultak és tenni akarnak a településért. Erről 
majd külön napirend keretében beszélünk, mert nagy gond a labdarúgócsapat finanszírozása. 
Van még tennivalónk a költséggazdálkodás területén, azért hogy forrást tudjunk teremteni a 
fejlesztésekre és a pályázati önrészekre. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A hitellel kapcsolatban szeretném kérdezni. A polgármester úr ott járt nálam, hogy 
szeretnénk felvenni hitelt. Én mondtam, hogy nem vagyok a hitel híve. Aznap volt egy 
testületi ülés, és döntöttek a hitelről. Én és a Simon Zoltán miért nem kapott meghívót a 
testületi ülésre? Miért vett fel az önkormányzat hitelt? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Mindenki t értesítettünk a testületi ülésről. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Én nem kaptam meghívót. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Telefonon összehívott testületi ülés volt. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Senki nem hívott meg. Ha engem a lakosság választott meg, nekem a lakosságot kell 
képviselnem. Nem tudom, hogy merték megtenni, hogy engem és a Simon Zoltánt nem 
hívták meg. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Miről beszélsz Zoli? Milyen hitelt vettünk fel? Ezek légből kapott hülyeségek. Nem volt 
semmi olyan testületi ülés, amire nem voltatok meghívva. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A polgármester úr telefonon hívta fel a képviselőket, az ülést megelőző napon. Én azon a 
napon reggel kaptam telefonon hívást, hogy délután testületi ülés lesz. Úgy tudom, hogy a 
Zoli nem kapott telefonhívást. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Én nem kaptam telefont, és nekem ugrik az Ulcz Gyula. 
 
Béndek József polgármester: 
Olyan nincs, hogy valakit nem akarunk meghívni az ülésre. Az lehetett, hogy nem értünk el 
telefonon. Rendkívüli ülés volt, és előfordulhat, hogy nem tudunk mindenkit elérni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A polgármester úr aznap délelőtt ott volt nálam, az udvarban és tudta volna közölni. 



 9

 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Hitelt nem vettünk fel. Két alapot pályáztunk meg. A megyei és a városi pénzügyi alaphoz 
adtunk be pályázatot. Mi 12-13 évvel ezelőtt vettünk fel az alapból utoljára pénzt. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Én arra a képviselő-testületi ülésre nem voltam meghívva és ezt nem tudom, hogyan merték 
meglépni. Engem a lakosság választott meg, és milyen jogon rekesztettek ki? Miért nem 
lehettem ott? 
 
Béndek József polgármester: 
Senki nem rekesztett ki senkit. Szeretném, ha visszatérnénk a napirendhez. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az Aba által okozott mínusz hogyan jelentkezik? 
 
Béndek József polgármester: 
Az ÖNHIKI pályázat kapcsán fogunk erről beszélni. A napirendek módosítására azért van 
szükség, mert a pályázat benyújtásához kell testületi határozat. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az Aba által okozott mínusz, mindenképpen mínusz, és ha év végére nem tudjuk 
kiegyenlíteni, akkor ez csúnyán fog kinézni.  
 
Béndek József polgármester: 
Jelenleg meg tudtuk úgy oldani a kifizetéseket, hogy nem kellett a folyószámlahitelhez 
nyúlni, ki tudtuk fizetni a legrégebbi számlákat. Nagyon sok számla nincs kifizetve az 
iskolával kapcsolatban és bérjellegű juttatások sincsenek kifizetve.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
A kultúrház fel lesz újítva? 
 
Béndek József polgármester: 
A 6. napirendi pontban tárgyaljuk a kultúrház ügyét. 
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, fogadjuk el a 2011. évi költségvetési rendelet 
módosítását. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották: 
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14/2011. (VIII. 26.) önkormányzati 

rendelete 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 
4/2011. (III. 11.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 4/2011. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében lévő 
tartalommal megalkotja az önkormányzat és 
intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendeletet. 
A rendelet – terjedelmére tekintettel – a 
jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határid ő: azonnal  
 

 
2.) Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény művészetoktatással kapcsolatos térítési díjainak 
szabályozása 

 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   Hollósi Lászlóné megbízott  iskolaigazgató 
 
Az 1500-3/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A művészetoktatásnál a tanulmányi eredményekkel összefüggésben kell a térítési díjakat 
megállapítani. Eddig az Abai Önkormányzat állapította meg a térítési díjakat, de szeptember 
1-től a mi fenntartásunk alatt működik az iskola, ezért a mi feladatunk a térítési díjak 
megállapítása. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az eredeti előterjesztést módosítottuk. 
 
Béndek József polgármester: 
Zeneművészeti és egyéb művészeti ágnál 4,51-5 átalagos tanulmányi eredménynél 12.200.-
Ft/tanév, illetve 8.600.-Ft /tanév. 3,51-4,5 átlagnál 12.500.-Ft illetve 8.900.-Ft/tanév a térítési 
díj. Igazából 4–es átlag alatti tanulók nem vesznek részt a művészetoktatásban. 
Javaslom, fogadjuk el a rendelet tervezetet. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották: 
 

15/2011.(VIII. 26.) önkormányzati 
rendelete 

 
Gróf Zichy János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
alkalmazandó, művészetoktatással 

kapcsolatos térítési díjakról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
alkalmazandó, művészetoktatással kapcsolatos 
térítési díjakról szóló rendelettervezetet 
megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a jegyzőkönyv 3. számú mellékletében lévő 
tartalommal megalkotja Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
alkalmazandó, művészetoktatással kapcsolatos 
térítési díjakról szóló rendeletet. 
A rendelet – terjedelmére tekintettel – a 
jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határid ő: azonnal  
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3.)  2011. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló ügye 

 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző 

 
Az 1500- 4/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.  
 
Béndek József polgármester: 
Az alapfeladatokat zökkenőmentesen el tudtuk látni. A kiadások időarányosan alakultak. A 
szöveges mellékletbe és a táblázatokba nem mennék bele, mindenki meg tudta nézni. Van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, mert sajnos nem 
sikerült bizottsági ülést tartani. Ez sért valamilyen jogszabályt? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nem. A Magyar Államkincstár már elfogadta a költségvetési beszámolót.  
 
Béndek József polgármester: 
Az iskola helyzete megnehezítette a gazdálkodást, de azért mindent ki tudtunk fizetni. A 
számlákat szigorúan figyeljük, az esedékesség ellőtt soha nem utalunk, a türelmi időt kivárva 
utaljuk a pénzeket. Az esetek többségében 5-8, néha 15 napos fizetési határidőt kérnek a 
számlázók. Minimum 15 napos fizetési határidőt kellene megállapítani, mert jobban tudnánk 
a pénzzel gazdálkodni. Ha lehet mindig átutalással fizetünk. Ezt a partnerek elfogadják és 
nekünk ez nagy segítség, mert az állami normatívákat utólag kapjuk meg. 
Amennyiben nincs kérdés, javaslom, fogadjuk el a 2011.évi I. féléves gazdálkodásról a 
beszámolót. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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93/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2011. 
évi költségvetésének I. félévi beszámolója 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta Soponya Nagyközség 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 
beszámolója ügyét, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Soponya Nagyközség Önkormányzatának 
2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót 

145.908 eFt kiadási és 
164.924 eFt bevételi összeggel  

 
e l fogad ja.  

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. szeptember 30. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

 
 
4.)  2011. évi költségvetés módosításáról rendelet megalkotása (ismételt 

módosítás) 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző 

 
Az 1500-18/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A meghívóhoz képest itt van a változás. Aba augusztus 12-én adósságrendezési eljárás 
megindítását t jelentett be a Fejér Megyei Bíróságon, a bíróság augusztus 1. napjával az 
eljárást megindította. A bíróság a pénzügyi gondnokot kijelölte, a Mátraholding Zrt. 
Szervezetet jelölte ki. Az abai önkormányzat gazdálkodása régóta vajúdott. A bank a 
folyószámláját inkasszálta. Az önkormányzat semmilyen kifizetést nem tudott már teljesíteni 
és a szabály szerint 30 nap után meg kell indítani az eljárást. Bizonyos számláknál nem 30 
nap elmaradás volt, hanem sokkal több. Az iskola ki nem fizetett számláinak nagyságrendje 
ma már eléri a 25 milliót.  
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Be kellett adni a felszámolóhoz követelésünket, amely az eddigi kifizetett számlák, és bérek 
kapcsán fennáll. A többi kifizetetlen számlákat valószínűleg nem tudjuk érvényesíteni a 
felszámoló felé. Ezt az anyagot összeállítottuk, és hétfőn elküldtük a kifizetett számlákat, 
mint a követelésünket. Minden szolgáltatót értesítettünk, hogy ugyanezt tegye meg az 
adósságrendező felé. Jelenleg mindenki tud az elindult folyamatról. 60 nap áll rendelkezésre, 
a követelés benyújtására. Aba minden vagyonán jelzálog van. A jogszabály alapján a 
jelzálogot fel kell oldani, azért hogy értékesíthető legyen az ingatlan. A bevételekből fogják 
majd a követeléseket teljesíteni. Első helyen a bérjellegű követelések állnak. Második lépés 
az állami adósság rendezése, majd a jelzálog jogosultak kielégítése. Az abai polgármester 
nem ezt mondja, mert ő nagyobb követelést gondol Aba részéről, és ha befolynak a pénzek, 
mindenkit ki tud fizetni. Az adósságrendezés több hónapot fog igénybe venni. Kicsi az esély, 
hogy megkapjuk a követelésünket. Hiányozni fog ez a költségvetésünkből, és év végére a 
költségvetést úgy kell kihozni, hogy ne kelljen hitelt használni, illetve ha mégis kell hitel, 
akkor ne súlyos kamatú hitelt vegyünk igénybe.  
Egyik megoldás erre az ÖNHIKI pályázat benyújtása. Önhibánkon kívül kerültünk ebbe a 
helyzetbe. Ezt a pályázatot elkészítettük, feltétele, hogy a működési hiány szerepeljen a 
költségvetésben. Ezért kell módosítani a költségvetési rendeltünket. Szeptember 10. a 
beadási határidő.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mekkora összegről van szó? 
 
Béndek József polgármester: 
35 millió Ft. Akkor nem lehet nagy gondunk, ha a támogatást megkapjuk. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A 35 millióra kell kérni az önhiki támogatást. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Az összegben van bérjellegű tartozás is, amit meg fogunk kapni, mert az elsők között lesz 
kielégítve a bér.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Jól hangzik, de hogyan jött ki a 35 millió Ft? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Megkértük a maximumot, mindent beleszámoltunk. 
 
Béndek József polgármester: 
Vissza nem térítendő támogatásról van szó. Ha szerencsénk van, nem látom semmi 
akadályát, annak hogy megkapjuk a támogatást. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A költségvetésben 35 millió Ft működési hiánynak kell lenni. 
 
Béndek József polgármester: 
Igen, ezt nekünk fedezni kell, ezért kérjük az önhiki támogatást. Októberben várható a 
döntés. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Egy önkormányzat évi három alkalommal adhat be pályázatot, illetve vis maior helyzet 
esetén lehet támogatási igényt benyújtani. 
 
Béndek József polgármester: 
Aba is adott be az első fordulóban támogatási igényt és meg is kapta. A költségvetési 
rendelet módosítása ezért történt. Kérem, fogadjátok el, hogy a költségvetés kiadás oldalára 
35 millió Ft működési hitelt állítunk be. Így a költségvetés bevételi és kiadási oldala 
316.936.000.-t lesz.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották: 
 

16/2011. (VIII. 26.) önkormányzati 
rendelete 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat 

4/2011. (III. 11.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 4/2011. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a jegyzőkönyv 7. számú mellékletében lévő 
tartalommal megalkotja az önkormányzat és 
intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendeletet. 
A rendelet – terjedelmére tekintettel – a 
jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határid ő: azonnal  
 

 



 16

 
5.) ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó: Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző 

 
 
Béndek József polgármester: 
Az előző döntés folytatása tulajdonképpen maga a pályázat benyújtása az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2011.(VIII. 25.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. 
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásának 
ügyét, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete (Közgyűlése) a Magyar Köztársaság 2011. 
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 
6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására. 
 
2. Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi: 
I.  A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. 
január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
II.  A települési önkormányzat helyi adó 
bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 
jogcímen 17 246 ezer forint összegű bevételt 
tervez. 



 17

 
III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 
35 000 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el. 
IV.  Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 
2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) 
bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső 
határát. 
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint 
kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 10. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha nem kapjuk meg az iskolaszigetelésre a 10 millió Ft-ot, akkor az eredeti elképzeléshez 
nekünk mínuszt fog jelenteni. 
 
Béndek József polgármester: 
Nem biztos, mert kértük a támogatás átcímkézését, amelyre ígéretet kaptunk. Ha ez még sem 
sikerül, és vissza kell fizetni a pénzt, akkor erre meg lesz a fedezet.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Ez olyan gesztus kérdése, mint amikor a helytelen támogatási szerződés alapján a soponyai 
óvodára jött az abai pénz. Ott is emberek dolgoznak, ők is hibázhatnak. Ahogyan azt ki 
lehetet javítani, ezt is ki lehet javítani. 
 
Béndek József polgármester: 
Egyetlen hibát követtünk el. Az Abával a projekt előtt kellett volna aláírni azt a 
megállapodást, hogy ő kifizeti a vállalkozónak a 10 millió Ft-ot. Biztos vagyok benne, hogy 
nem lenne kifizetve a vállalkozó.  
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6.) Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósításával kapcsolatos 

döntés 
 

Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1500-5/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
2008-ban az önkormányzat IKSZT pályázatot nyert a művelődési ház felújítására, integrált 
közösségi szolgáltató tér kialakítására. Az önrész biztosításáról képviselő-testületi határozat 
van. Abban kellene most döntést hozni, hogy megvalósítjuk-e a beruházást vagy nem? 53 
millió Ft támogatásról van szó, önrészként az Áfa-t kell biztosítani. 47 millió összeg van az 
építésre és eszközökre, és 6 millió Ft működési költség 3 éves időtartamra. Az épület 
felújítását az Imre jobban ismeri, és ennek ismeretében kellene pozitív döntést hoznunk, mert 
különben az 53 millió Ft visszamegy az államkasszába. Azt javaslom, hogy be kellene 
vállalni, mert ennyi pénzt ebben a ciklusban nem fogunk kapni. Itt van a pénz. Nekünk kell 
eldönteni, mi legyen a sorsa. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A mostani ismereteink szerint a hivatal nem költöztethető át. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Az IKSZT feltételeinek a megteremtéséhez egy FVM rendelet adott iránymutatást és 
helyiségekre lebontva meghatározta az alapvető jellemzőket és az akadálymentesítést. Ennek 
megfelelően lehetett beadni a pályázatokat. 
A pályázat szépséghibája, hogy a polgármesteri hivatalt nem lehet ideköltöztetni. Ezért 
vártunk és úgy tűnik, hogy finomodott a dolog. A műszaki tartalom finomításra, módosításra 
szorul. A módosításokat a FVM irodájában végre lehet hajtani, úgy tűnik, hogy rugalmasan 
kezelik. Valóban érdemes volt várni a beruházással. Az egész tetőcserét tartalmazza pályázat. 
Az egész építményt együtt kell kezelni, mert erre szól a pályázat. A belső terek kialakítását, 
módosítását jelenti a mostani alaprajzhoz képest, mert meg vannak hogy milyen 
helyiségeket, mekkora alapterülettel kell megvalósítani. Az IKSZT egy kibővített 
szolgáltatást nyújtó dolog. A pályázatban szerepel a helyiségek kialakítása, a szükséges 
padozat csere, a belső nyílászárók cseréje, bejárati portál cseréje, festés, mázolás, 
épületgépészet, víz, villanyszerelés illetve jelentős összeggel egy 8 személyes lift, 8 millió Ft 
értékben. Nem tartalmaz homlokzati munkálatokat, nyílászárók cseréjét, homlokzati 
felújítást. Fél megoldás lenne, ezért át kell nézni a benyújtott pályázatot. Azt gondolom, hogy 
a liftre nincs szükség, és a költségét az ablakcserére, homlokzati felületképzésre lehetne 
fordítani, esetleg hőszigetelésre, az épület teljes felújítására. A 8-10 millió Ft-ot a pályázaton 
belül ésszerű átcsoportosítással meg lehet találni. Jövő év közepéig kell megvalósítani a 
beruházást. Ha ezt  a módosítást el lehet fogadtatni a forrást nyújtó szervvel, akkor azt 
gondolom ezzel mindenképpen foglalkozni kell. A műszaki tartalom rendben, kívülről 
viszont a tetőt kivéve, ugyanígy néz ki az egész. A képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy 
szeretné-e megvalósítani a beruházást. Ha ragaszkodunk a lifthez, akkor még egyszer kell 
erről beszélni.  
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Varga Zoltán képviselő: 
A lift kell, mert előírás a mozgáskorlátozott személyeknek. A tetőt le kell venni, a szigetelést 
Imre elfelejtetted. Az 50-60-as években épült az épület, nagyon fontos a vízzárás megoldása, 
mert a víz mindenhol dolgozik.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A szigetelést említette az Imre.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Hungarocell szigetelésre gondoltam.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Homlokzati felületképzésről beszéltem, abba beleférhet a hőszigetelés is, bár ezek a falak 
nem biztos, hogy megkívánják. A vizesedéseknél el kell felejteni a diszperzit festést, 
meszelni kell, és a penészesedések megszűnnek. A liftnek azért nem vagyok híve 8 millió Ft-
ért, évi 200-300 ezer Ft-os karbantartással, mert évente 3-szor valaki fel akar jönni az 
emeletre. Megoldást lehet találni arra, hogy a mozgáskorlátozott felkerüljön az emeletre, de 
jóval egyszerűbb és olcsóbb módon. 8 személyes felvonó van a költségvetésben. Kultúrházi 
előadóterem nem tartozik bele az IKSZT-be. Vannak egyszerűbb mód is, ha szükség van rá. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
50 éves épületről van szó. Ha 5 millió Ft-ot kapunk akármire, és tudunk tenni hozzá egy 
milliót, akkor nem a liften kell vitatkozni. Költsük el a pénzt, amit adnak. Vagy akarunk 
valamit javítani, vagy nem. Minden nem fog beleférni. Ha tudunk valahol pénz találni, akkor 
azt meg kell ragadni. Végre a tető rendbe lenne téve, ami kb. 20 millió Ft, és ha még mást is 
tudunk csinálni, akkor meg kell tenni. Ha meg lehet csinálni azokat a módosításokat amiket a 
Imre elmondott, akkor nem kell gondolkozni egy percig sem. 
 
Béndek József polgármester: 
47,5 millió Ft-nak az áfa-ját kell hozzátenni a beruházáshoz. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A 6 millió működési támogatás az önkormányzati költségvetés kiadását csökkentené 3 éven 
keresztül. Tehát nagyjából 2 millióval kell hozzájárulni az 50 millióhoz. 
 
Béndek József polgármester: 
Ha nem csinálunk semmit, 5-6 millió Ft költség akkor is van a művelődési házra.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Akkor a hivatal áthozható ide? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Hivatalosan nem lehet idehozni a hivatalt.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
A hivatal épülete életveszélyes. Meg kell csinálni a kultúrháznál a beruházást. Ha 
életveszélyessé nyilvánítják a hivatalt, és azonnali hatállyal kell helyiséget találni és nem lesz 
más megoldás, mint hogy ideköltözzön a hivatal, akkor majd döntünk a kérdésben. 
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Béndek József polgármester: 
Elvi döntést hozzunk arról, hogy foglalkozzunk-e a részletekkel és egy hónap múlva térjünk 
vissza rá, a végleges döntés miatt. Egyetértetek ezzel? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Helyi vállalkozókat avassunk be a munkákba.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Csináljuk, de nézzük meg, hogy honnan tudunk még pénzt megtakarítani. 
 
Béndek József polgármester: 
Most elvi döntést hozzunk. Az önrész 5-10 millió Ft közötti összeg. A kamatmentes kölcsön 
erre is fedezetet adna. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Én akkor szavazok erre, ha a képviselő-testületnek meg van az elkötelezettsége jó 
minőségben az utak javítására. Nem mehet a művelődési ház, az utak rovására. Az én 
prioritásom: utak és művelődési ház.  
 
Béndek József polgármester: 
Elvi állásfoglalás kell most arról, hogy foglalkozzunk a beruházással és a következő testületi 
ülésen döntünk róla. Ha nem foglalkozunk a dologgal, veszítünk 53 milliót, ha a beruházás 
mellett döntünk, az ÁFA-t kell hozzátennünk. Ilyen pályázat mostanában nem fog lenni.  
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy foglalkozzunk az IKSZT beruházás megvalósításával, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

95/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
megvalósításával kapcsolatos döntés 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér megvalósításnak ügyét, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az IKSzT beruházás 
megvalósítását elviekben támogatja.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Theisz Imre képviselőt, 
hogy a beruházás lebonyolítása előtt a következő 
kérdésekben folytasson le egyeztetést: 
- műszaki tartalom módosítása (lift helyett más 

megoldás, nyílászárók kérdése, homlokzat és 
egyebek) 

-  műszaki tartalom pontosítása. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a soron következő ülésén hozza meg 
végleges döntését tárgyi ügyben az egyeztetések 
lefolytatását követően. 

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 30. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

 
 
7.)  Belterületi utak helyreállításával kapcsolatos döntés meghozatala 

 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1500-6/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képzi. 
 
Béndek József polgármester: 
Biztos, hogy valamit kell kezdenünk az utak helyreállításával, a legkritikusabbakkal kell 
kezdeni, és nem tudunk minden utat megjavítani. Állásfoglalást fogalmaztunk meg erről. A 
megyei és városi alap kamatmentes kölcsönét azért igényeltük, hogy az önkormányzati 
útjainkat helyreállítsuk.  Most elvi döntés kellene az útjavítás megkezdéséről. A 18 millió Ft-
ból 10 milliót gondoltam az utakra fordítani. Kértem már be árajánlatokat. A műszaki 
tartalmat később egyeztetjük. A Damjanich utca, a főúttól a Kisláng felé eső utak és a Dózsa 
utca állapota a legkritikusabb.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ez kamatmentes kölcsön? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az önkormányzatok hozták létre a megyei és a városi pénzügyi alapokat. Évente fizetjük a 
tagdíjat, és lényegében magunknak adunk támogatást. Az kérhet, aki az előző támogatást már 
visszafizette. Ez teljesen kamatmentes. 
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Béndek József polgármester: 
A belterületi utakra költenénk ezt a pénzt, de egyelőre 90 napra lekötjük. A kiválasztott 
kivitelezővel majd olyan szerződést kötünk, hogy a lekötés után fizetjük ki a számláját. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az átereszeket, vízfolyásokat figyelembe kell venni, meg kell csinálni az utakkal együtt. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ez műszaki dolog.  
 
Béndek József polgármester: 
A döntés arról is szólna, hogy kevesebb utat javítsunk meg, de jó minőségben, hosszú távra. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az utakról állapotrögzítést, fotókat kell készíteni. A 18 millió Ft felosztásáról most 
beszélgetünk. Javaslatom, hogy 14 millió Ft-ot költenénk az utakra és a maradék 4 millió Ft-
hoz keresnénk még pénzt, és meg lenne az IKSZT önrésze.  
 
Theisz Imre képviselő: 
A 10 milliót sarkosan nem lehet kezelni, ez egy nagyságrend. El fog dőlni, hogy a kb. 10 
millió Ft elég lesz-e. Annyi minden van most az utakon, hogy nem lehet látni pontosan, mit 
kell csinálni. Útépítés nincs vízelvezetés nélkül, ezt együtt kell kezelni, útpadkát kell építeni, 
átereszeket stb. Le kell tolni az utakat, és akkor lehet látni a valódi állapotot. 2-3 cm aszfaltra 
nem lehet garanciát vállaltatni a kivitelezővel. Ennek nincs értelme. 4-5 éves garanciát be 
kell vállalni a kivitelezőnek. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Elviekben döntsük el az utak minőségét. Lehet gyengébb, de lehet igazi erős is. Az én 
véleményem az, hogy inkább kevesebb utat építsünk, de jó minőségben. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ebben egyetértünk. Úgy kell megjavítani az utakat, hogy mindenféle kritériumnak 
megfeleljenek. Inkább legyen 1,5 km, mint 5 km, de út legyen. 
 
Béndek József polgármester: 
Hozzunk elvi döntést és két héten belül a műszaki tartalomról tájékoztatást tartunk. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nem kell ezt még egyszer testület elé hozni, viszont egy tájékoztatás legyen. 
 
Béndek József polgármester: 
Aki részt szeretne ebben venni a tájékoztatáson, jöjjön el. Ahol nem készül el az út, 
valószínűleg kritikát fogunk kapni, erre is fel kell készülnünk.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A lakóterünk arra való, hogy jól érezzük magunkat. A száguldó autók nem jók.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Ne hogy fekvőrendőrt akarj. 
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Simon Zoltán képviselő: 
Sebességkorlátozás, forgalomkorlátozás is fontos. Nagyon kulturált helyeken a kevésbé 
kulturált emberek ellen tesznek fekvőrendőröket. 
 
Theisz Imre alpolgármester: 
Közlekedési táblákkal gyengék vagyunk a faluban. Nekem halálom a fekvőrendőr, azért mert 
nem tölti be a szerepét. 
 
Béndek József polgármester: 
Meg kell nézni, hogy kell-e forgalomkorlátozás. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A főutat a kivitelező nem fogja megcsinálni. Mi a tervünk vele? Hogyan akarjuk megoldani? 
Sávosan nem fogja átvenni a közútkezelő tőlünk sem. Mi a terv? 
 
Béndek József polgármester:  
A sávos helyreállítás csak a mellékutakra vonatkozik, a főútra nem. Arra más előírás van, 
teljes szélességű aszfaltozás. Mi nem tudunk hozzányúlni, esetleg a lyukakat tudjuk 
eltüntetni a télre a balesetveszély miatt.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azt gondolom, hogy nem kell nekünk hozzányúlni a főúthoz. A közút nem a soponyai 
önkormányzaté. Nekünk javítgatni sem szabad.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A táblát a közútkezelőnek kell kitenni. Ismételjük meg a levelünket a Közútkezelő és a 
Rendőrség felé, mert felelősen látjuk, hogy veszélyes az út állapota. 
 
Béndek József polgármester: 
Elvi határozat kell arról, hogy az utak javítását kezdjük el, a műszaki tartalmat és a 
nagyságrendet külön megbeszéljük az elkövetkezendők két héten belül, és utána választjuk ki 
a kivitelezőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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96/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Belterületi utak helyreállításával 
kapcsolatos döntés 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a belterületi utak 
helyreállításának a kérdését és az alábbi döntést 
hozta:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a belterületi 
önkormányzati utak felújítását megkezdi.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Béndek József 
polgármestert, hogy az útfelújításokkal 
kapcsolatban kérjen árajánlatokat , majd azt 
követően a képviselő-testület tagjaival munka 
megbeszélés keretében a pontos műszaki 
tartalmat és a költségeket külön egyeztetik, a 
szerződéses feltételekkel együtt. 

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

 
Varga Zoltán képviselő: 
A mellékutaknál az Ekler köz legyen megcsinálva, mert sokan járnak ott és lámpákat is 
kellene odatenni. Balesetveszélyes. 
 
Béndek József polgármester: 
Sorra fog az is kerülni. 
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8.) Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben fennálló 

üzletrészre érkezett vételi ajánlat ügye 
 

Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1500-7/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A Temetkezési Kft vételi ajánlatot tett az üzletrészünkre 237 ezer forint névértéknek 
megfelelő összegben. Nekem az a véleményem, hogy ne adjuk el, a 200 ezer Ft rajtunk nem 
segít. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Adnak érte még többet is.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Én is ezt akartam mondani. 
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy ne értékesítsük az üzletrészünket, kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési 
Kft.-ben fennálló üzletrészre érkezett vételi 

ajánlat 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 
Önkormányzatok Temetkezési Kft. üzletrész vételi 
ajánlatát és az alábbi döntést hozta:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Fejér Megyei 
Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben lévő 
üzletrészét nem kívánja eladni, azt nem értékesíti.  

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
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9.) Könyvtárral kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1500-8/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
2008-ban szakfelügyeleti vizsgálat megállapította, hogy könyvtár működése nem felel meg a 
jogszabályban előírt követelményeknek. A könyvtári ellátás kötelező önkormányzati feladat. 
Többféle módon működtethető a könyvtár. Ha önállóan működik a könyvtár, akkor külön kell 
alapító okiratot készíteni. Működhet szakfeladatként, vagy társulás formájában, illetve mozgó 
könyvtár igénybevételével is. A Megyei Könyvtár segítségével a nyári gyakorlatos diákok 
megkezdték a könyvtár rendbetételét. Augusztus 31-ig várják a válaszunkat a könyvtárral 
kapcsolatban. Ha így marad, akkor bizonyos pályázati lehetőségektől elesik az önkormányzat. 
 
Béndek József polgármester: 
Az önálló könyvtár jár pénzkiadással? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Igen, mert a könyvtári állományt is frissíteni kell. Könyvtáros személy is kell. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Van-e erre előírás? Évente mekkora a könyvtár költségvetése? Munkabér, nyitvatartási idő 
stb. Össze kell szedni mindent. Feltétlen főállású könyvtáros kell? 
 
Béndek József polgármester: 
Kérdés, hogy legyen-e könyvtárunk? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az interneten mindent meg lehet keresni. A könyvek elavultak. A felújításra nem kevés pénz 
kellene. Az új könyvtár nagyon sok pénzbe kerül.  
 
Béndek József polgármester: 
Kötelező önkormányzati feladat a könyvtári szolgáltatás. Lehet saját könyvtár, vagy 
mozgókönyvtári szolgáltatás. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Most is létezik a könyvtár, ha kell valakinek könyv megoldjuk.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Formailag nem felel meg a könyvtárunk a jogszabálynak.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Van határidő? 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Augusztus 31. a határidő a válaszadásra. Most szakfeladaton van a könyvtár, ez így 
alapvetően megfelel, és maradhat így, de akkor nem lesz rajta a nyilvános könyvtárak 
jegyzékén és nem lehet pályázni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nem dobnék ki semmilyen könyvet. 
 
Béndek József polgármester: 
Semmit nem dobtunk ki, rendszerezve vannak a könyvek. Aki egyetért azzal, hogy a könyvtár 
maradjon a jelenlegi szakfeladaton, kérem kézfeltartással jelezze.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Könyvárral kapcsolatos döntés 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a soponyai könyvtárral 
kapcsolatos ügyet, és az alábbi döntést hozta:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy jelenleg nem kíván 
változtatni a szakfeladatos rendben működő 
könyvtári feladatok ellátásán, s elfogadja, hogy e 
döntésének következtében a soponyai könyvtár a 
továbbiakban nem szerepel a nyilvános 
könyvtárak jegyzékén.  

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
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10.) Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti 
Tagiskola 2010/2011. tanévről szóló beszámolója 

 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   Hollósi Lászlóné megbízott iskolaigazgató 
 
Az 1500-9/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Elolvastam az iskola beszámolóját és megfelel a jogszabályi követelményeknek.  
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Az éves beszámolót a Nevelőtestület június végén fogadta el. Véleményezte a 
diákönkormányzat, az iskolaszék és a szülői munkaközösség. Az eredményes nevelő-oktató 
munka folyt iskolánkban. Iskolánk ismét Kazinczy díjat kapott. A TÁMOP 3.1.4 pályázat 
gyakorlati alkalmazása megtörtént. Elindult a tanulói lap top program, 46 új gépet kaptunk, 
vöröskeresztes pályázaton 9 számítógépet és 3 laptopot nyertünk. Tanulószoba, napközi 
működött. Kiemelkedő figyelmet fordítottunk az ifjúságvédelemre, a hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkóztatására. Iskolánkban a tanulók 54 %-a hátrányos helyzetű. A btm-es 
tanulókkal fejlesztő pedagógus foglalkozik. Logopédián, gyógytestnevelésen vettek részt a 
rászoruló tanulóink. A művészeti oktatás magas színvonalon folytatódott. A tárgyi feltételeket 
pályázatokkal javítottuk. Országos méréseken magas szintű részvétel volt. A kistérség 
legjobban teljesített iskolája lettünk a kompetencia mérésen. A Szegedi Egyetem 
diagnosztikai mérésében vettünk részt. Szeptembertől „Az út az infúzióhoz” pályázatban való 
részvételre kértek fel bennünket. A kollegák továbbképzésen vettek részt. Az angol 
nyelvoktatás az 5. osztálytól folyik. Precíz, naprakész munka folyik iskolánkban. A 
könyvtárunk 2500 kötettel bővült. Az informatikai eszközrendszer bővítésén dolgozunk. 
Vöröskereszt bázisiskolájaként véradásokat szerveztünk, elsősegélynyújtó tanfolyamot 
szerveztünk. Élelmiszeradományos pályázaton 450 fő jutott adományhoz. Fonyódon 
táboroztak gyerekeink. Szeptemberben lesz ingyenes úszásoktatás, a focisták edző költségét 
egy évig tudjuk biztosítani, egészséghét, erdei iskola illetve a táborozásunk is jövőre ingyenes 
lesz. Erre közel 6 millió Ft-ot nyertünk. Takács Etel Könyvtár fejlesztés pályázaton 200 ezer 
Ft-ot nyertünk. Művészeti Iskolák támogatásából egy tanterembe padokat kaptunk, 
vöröskeresztes adományt illetve, élelmiszer csomagot kétszer kaptunk. Kanapét sikerült 
vásárolni. Emléktáblát készíttettünk 150 ezer Ft értékben, megtörtént az iskola szigetelése, 
vizesblokk felújítása. Egy tanterem felújításra került. 1 %-ból és a hulladékgyűjtésből 250 
ezer Ft jött össze. Az informatikai pályázaton nyert 600 ezer Ft-ot sajnos Abától nem kaptuk 
meg. A Szegedi Egyetemtől mérésekért kaptunk pénzt, LCD tévét sikerült pályázatból 
vásásrolni. Karácsonykor mindenki ajándékot kapott. Az OTP lovas gálán 40 tanulónk részt 
vehetett. A beadott és elbírálás alatt lévő 3 pályázatból kettőt megnyertünk. Úgy gondolom, 
hogy iskolánk jól teljesített. A tanulmányi átlag az iskolánkban 4,05. Itt szeretném 
megköszönni az önkormányzat segítségét, valamint a szülők, és szervezetek támogatását. A 
tanulói létszámunk folyamatosan növekszik. 
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Béndek József polgármester: 
Köszönjük a tájékoztatást. Csak így tovább. Azt szokták mondani, hogy amit az ember 
önmaga szenved meg, azt jobban tudja mindennél értékelni, annál is mint ha mástól ajándékba 
kapja. A következő időszak kicsit nehezebb lesz. Remélem, hogy nem kerülünk többet olyan 
helyzetbe, hogy más akadályozni tudja az intézmények normális működését. Javaslom, 
fogadjuk el a beszámolót. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy 
János Általános és Művészeti Tagiskola 
2010/2011. tanévről szóló beszámolója 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az Aba Sámuel Általános 
Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti 
Tagiskola 2010/2011. tanév beszámolójával 
kapcsolatos ügyet, és az alábbi döntést hozta:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja az Aba Sámuel Általános 
Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti 
Tagiskola 2010/2011. tanév beszámolóját. 
 
A beszámoló teljes terjedelmében jelen határozat és 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
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11.)  Mesevár Óvoda 2010/2011. nevelési évről szóló beszámolója 
 

Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   Kósáné Balogh Ildikó megbízott óvodavezető 
 
Az 1550-10/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az óvodai beszámoló is megfelel a jogszabályi követelményeknek. Részletesen bemutatja az 
óvodában folyó nevelési munkát. Ildikó, kiegészíti valamivel a beszámolóját? 
 
Kósáné Balogh Ildikó megbízott óvodavezető: 
Köszönöm nem, úgy gondolom, hogy mindent leírtam részletesen a beszámolóban, az 
olvasható volt.  
 
Béndek József polgármester: 
Amennyiben nincs kérdés, javaslom, fogadjuk el a beszámolót. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Mesevár Óvoda 2010/2011. nevelési évről 

szóló beszámolója 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda 2010/2011. 
nevelési évről szóló beszámolójával kapcsolatos 
ügyet, és az alábbi döntést hozta:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Mesevár Óvoda 2010/2011. 
tanév beszámolóját. 
 
A beszámoló teljes terjedelmében jelen határozat és 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
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12.)  Logopédiai beszámoló 2010/2011. tanévről 
 

Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
   Farkasné Szűrös Ágnes logopédus 
 
Az 1500-11/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Elolvastam a beszámolót. A környező településekhez képest kedvezőbb helyzetben vagyunk.  
Javaslom fogadjuk el a beszámolót. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Logopédiai beszámoló a 2010/2011. 

tanévről 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2010/2011. tanévről szóló 
logopédiai beszámoló ügyet, és az alábbi döntést 
hozta:  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a 2010/2011. tanévre vonatkozó 
logopédiai beszámolót. 
 
A beszámoló teljes terjedelmében jelen határozat és 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
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13.) 2011. évi belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos jelentések 

 
Előterjesztő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Az 1500-12/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Mindent leírtam az előterjesztésben. Mindkét ellenőrzés kapcsán számunka hasznos dolgokra 
világítottak rá. A belső ellenőrök egy napot voltak nálunk, és a 2010-es év vonatkozásában 
átvilágították a pénzügyi feladatokat.  A polgármesteri hivatal munkaügyi folyamatok 
ellenőrzése kapcsán két napot volt a hivatalban a belső ellenőr, és a dokumentumok, illetve a 
kollegákkal készített interjúk alapján tette meg az alábbi javaslatát módosításra. A 
javaslatokat megismételném. Az oktatási intézmények gazdálkodásának részletes elemzését 
javasolják, a dologi kiadások részletes és feladatokra bontott bemutatását, az 
eszközállománnyal kapcsolatban a karbantartási kiadások előirányzat tervezését. A felsőfoki 
szakemberrel történő ellátottságot átlagon alulinak ítélték. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 
ügyrendjének megalkotása, munkaköri leírásokban a helyettesítés rendjének pontosítása, 
ügyfélfogadási idő betartása. Nem támogatják a nyitott hivatalt, mert sérülnek a dolgozók 
személyes jogai, és a munkavégzés biztonságához való jogok és kötelezettségek. A 
szabadságolási ütemterv végrehajtása, ügyintézési határidők folyamatos nyomon követése, 
szakmai létszám bővítése, számítástechnikai eszközök korszerűsítése. A feladatok közül a 
dokumentumok javítása és pótlása részemről megoldható, azonban amire anyagi erőforrás 
kell, arra sajnos nem tudok intézkedési javaslatot tenni.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A régi dokumentumok archiválásával tudunk foglalkozni? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Igen, 2007-ig megtörtént a selejtezés.  
 
Béndek József polgármester: 
Szeptember 15-ig intézkedési tervet kell készíteni az észrevételek során feltárt hiányosságok 
megszüntetésére. A következő testületi ülésen erről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az intézkedési tervet majd megnézzük. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:  
Ebben sok olyan van, amit én kérdőjelekkel tudok csak a képviselő-testület elé hozni. 
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom, hogy szeptember 15-ig készítsük el az intézkedési tervet, melyet a képviselő-
testület jóváhagy. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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102/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

2011. évi belső ellenőrzési jelentésekkel 
kapcsolatos döntés 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. évi belső ellenőrzési 
jelentések tartalmát, és az alábbi döntést hozta:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete  
- Polgármesteri Hivatalnál költségvetési, 

pénzgazdálkodási folyamatok ellenőrzés 
- Polgármesteri Hivatalnál munkaügyi folyamatok 

ellenőrzése 
kapcsolatos belső ellenőrzési jelentéseket 
elfogadja, azzal, hogy a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére 2011. szeptember 15. napjáig 
intézkedési tervet kell készíteni, melyet a soron 
következő képviselő-testületi ülésre be kell 
terjeszteni.  

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester  
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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14.) Jegyzői hatáskörbe tartozó témakörök komplex ellenőrzése 

 
Előterjesztő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1500-13/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.  
 
Béndek József polgármester: 
Jegyzői hatáskörbe tartozó témaköröket ellenőrizték. Kérem a jegyző asszonyt, hogy röviden 
foglalja össze.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A jegyzői hatáskörre vonatkozott az ellenőrzés. Közepes színvonalúnak ítélte meg a 
Kormányhivatal a hivatal munkáját. A feltárt hiányosságokat és javaslatokat folyamatosan el 
kezdtük javítani, de a végétől még messze vagyunk. Vannak olyan pontok, amik a képviselő-
testület munkájával is összefüggésben vannak.  
 
Béndek József polgármester: 
Mi ez? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Például a fogorvossal nincs feladat ellátási szerződése az önkormányzatnak.   
 
Béndek József polgármester: 
Éles kritikák vannak megfogalmazva a jelentésben. Az lenne a kérésem a jegyző felé, hogy a 
közepes minősítést legalább jóra kellene kijavítani. Nem voltak kíméletesek velünk, de ez 
nem baj. Tanulnunk kell a feltárt hibákból. 
 
Monárné Tarman Renáta jegyző: 
Igyekszem a feltárt hiányosságok kijavítására és pótlására. 
 
Béndek József polgármester: 
Ebben mi partnerek leszünk. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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103/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Jegyzői hatáskörbe tartozó témakörök 
komplex ellenőrzése 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó 
témakörök komplex ellenőrzésének tartalmát, és az 
alábbi döntést hozta:  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal által 
lefolytatott, a jegyzői hatáskörbe tartozó témakörök 
komplex ellenőrzésével kapcsolatos ellenőrzési 
jelentést elfogadja, azzal, hogy a feltárt 
hiányosságok megszüntetésére 2011. szeptember 
15. napjáig intézkedési tervet kell készíteni, 
melyet a soron következő képviselő-testületi ülésre 
be kell terjeszteni.  

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
 
15.)   Településen szervezendő vérvételi szolgáltatás ügye 

 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1500-14/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Volt egy lakossági fórum, ahol kb. 40 fő volt jelen. A laboratóriummal nem tudtunk 
egyeztetni a vérminták leadását illetően. Az érintettek hajlandóak ezért fizetni. Meg kell 
oldani a vérminták beszállítását. A fogadásról kell tárgyalni a laborral. Két alkalommal lehet 
majd bevinni a mintákat. Ebben a dologban partner a doktornő, az asszisztens nő, az 
érintettek és az önkormányzat is. Itt tartunk jelenleg. Akkor kell majd döntést hoznunk, ha a 
végére jutunk a dolognak és az önkormányzatnak hozzá kell anyagilag járulni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az ügy ne legyen elfelejtve. 
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Béndek József polgármester: 
A következő testületi ülésen foglalkozunk ezzel Az érintetteket szórólapon tájékoztatni 
fogjuk. Nem rajtunk múlik, megteszünk mindent azért, hogy megvalósuljon ez a szolgáltatás. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót határozathozatal nélkül 
tudomásul vették. 
 
 
16.)  Civil szervezetek pályázatai – önkormányzati támogatás 

 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Hollósi Lászlóné kulturális, oktatási és sport ügyekért felelős tanácsnok 
 
Az 1500-15/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A pályázatok beérkeztek. Augusztus végéig a legszükségesebb esetekben adtunk támogatást 
a focicsapat és a kézilabda csapat működéséhez. Esetenként kisebb összegű támogatás volt. 
Nagyobb igényekkel kapcsolatban nem történt döntés. Ezeket a pályázatokat értékelnünk 
kellene, de most a pénzügyi helyzetre való tekintettel a döntést elodáznám. Az időponthoz 
kötött támogatásokról dönthetünk, de a többiről szerintem most ne hozzunk döntést. Ezzel 
kapcsolatban kérem, mondjátok el a véleményeteket. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:  
Az utolsó mondat nem illett bele a képbe. Most tudunk adni támogatást, vagy nem tudunk 
adni? Meddig toljuk el a döntést, Karácsonyig? Magunkat nevettetjük ki, ha szeptemberben 
nem tudunk erről dönteni. Nem csak a Soponyai Sportegyesület van a faluban.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A Soponyai Faluszépítő Egyesület elnökeként mondom, hogy mi nem nyújtottunk be 
támogatási igényt, abból a megfontolásból, hogy kíméljük az önkormányzat kasszáját. A 
legszükségesebb működésekhez adjunk támogatást. Koncentráljunk a működésre. A 
focicsapat különösen nagy kérdés. 
 
Béndek József polgármester: 
A Sport egyesületnek 3.300 ezer Ft támogatási igényük van. Elfogadom, amit az 
alpolgármester úr mond, de legyen egy végső határidő, szeptember 30.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Amikor 50-100 ezer Ft-ról van szó, rendben van, de a 3 milliós tételnél van költségvetés? 
 
Béndek József polgármester: 
Igen, van költségvetés. A focicsapat és a kézilabdacsapat együtt van. Azt javasolnám, hogy 
döntsünk és szeptember 30-ig fizessük ki a támogatásokat.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Tudjuk-e, hogy a szomszéd falvakban mekkora támogatások vannak? 
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Béndek József polgármester: 
Kálozon nagyságrendileg ekkora összeget kap a focicsapat. Nem látok olyan tételeket, amire 
azt mondanám, hogy húzzuk ki.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Egy-két tételre ráférne a pontosítás a Sportegyesületnél. Két évre kérik a támogatást. A 
polgárőrség kérelmén is lehetne finomítani. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A tankolást a hivatal fizeti? 
 
Béndek József polgármester: 
A tankolás, a vonóhorog, és a műszaki vizsga a támogatás. Külön a Polgárőrség nem kap 
támogatást. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A polgárőrségnek miért kell vonóhorog? 
 
Béndek József polgármester: 
Nem nekik kell, az önkormányzatnak kell a vonóhorog. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A műszaki vizsga is részben az önkormányzat, részben polgárőrség támogatása. 
 
Béndek József polgármester: 
A következő ülésen döntsünk a támogatásokról. Legyen felelős, értékeljük a pályázatokat. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Nem tudunk, vagy nem akarunk annyi pénzt kifizetni, mint amennyit kérnek? 
 
Béndek József polgármester: 
Ez annyi, mint a tavalyi támogatás volt. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Hatékonynak kell lennünk. Nem akarok bántani senkit, de van olyan a civil szervezet, akinek 
vezetői költségtérítést kapnak. Javaslom, hogy ezt szüntessük meg. 
 
Béndek József polgármester: 
Lehet korábban volt ilyen, de most nem kap senki költségtérítést. Összejövünk és értékeljünk 
a pályázatokat. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nekem ez az egész dolog ambivalens így. 3,5 millió Ft-ról van szó, amiből 2,5-3 millió Ft 
támogatást kér a sportegyesület. A többi civil szervezetnél fogunk vitatkozni? Ezen én nem 
lovagolnék. Döntsük el most, és kész. A támogatás 98 %-a a két sportegyesületé.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Kivesszük a sportegyesületet és a többi pályázaton végig megyünk. 



 38

 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A Sportegyesületet én is külön kezelném. Van 12 kézilabdázó, nagy része vidéki, és kap 
egymillió Ft-ot, és van egy 30-40 személyes egyesület, akik soponyaiak, és nekik 
kuncsorogni kell 30 ezer Ft-ért.  
 
Béndek József polgármester: 
Most menjünk végig a pályázatokon? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Hívjál össze egy összevont bizottsági ülést. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Személyes véleményem az, hogy mindent el tudok fogadni, de például a Tábortűz Singers 
300 ezer Ft-os igényét megnézném.  
 
Béndek József polgármester: 
Fogadjuk el a Gyula javaslatát. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Nem lehet összehasonlítani egymással a szervezeteket. Önmagához képest kell nézni az 
összeget, hogy mit jelent annak a szervezetnek.  
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom, hogy egy külön alkalommal tárgyaljuk meg a támogatások kérdését. Az időpontról 
mindenkit értesíteni fogok.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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104/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Civil szervezetek támogatása pályázatuk 
alapján 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a civil szervezetek pályázata 
alapján támogatás biztosítása ügyét, és az alábbi 
döntést hozta:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  
� a sportegyesületek támogatási kérelmét 

külön kezeli a civil szervezetek támogatási 
kérelmétől 

� támogatási kérelmekről Pénzügyi, Ügyrendi 
és Vagyonnyilatkozatot-kezelő Bizottság a 
kulturális, oktatási és sport ügyekért felelős 
tanácsnok együttműködésével 2011. 
szeptember 15-ig dönt. 

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 

 
Varga Zoltán képviselő: 
A főút mellett a hivataltól nem messze van egy rothadó állat, nagyon nagy a bűz.  
 
Béndek József polgármester: 
Miért nem szóltok be a hivatalban? Nem kell megvárni a testületi ülést. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az utakkal kapcsolatban kellene egy falubejárást tartani. 
 
Béndek József polgármester: 
Ez fog most történni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Lehet reggel 8 órakor is és megnézzük a problémákat. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A gyakorlatban ez nem így történik. Azt akarod nézni, amit most még nem látsz. Le kell az 
utakat tisztítani ahhoz, hogy látható legyen az állapotuk. 
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Béndek József polgármester: 
Kinézhetünk egy napot is, de amikor van időm, végignézem az utakat. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Miért nem megyünk el közösen. 
 
Béndek József polgármester: 
Mi abban a jó? 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A strandról és a parkról információt szeretnék kérni, mert olyat hallottam, hogy jöttek volna a 
Kincstártól.  
 
Béndek József polgármester: 
Erről nem tudok semmit. 
 
A képviselő-testület nyílt 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 19:45 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 
 
 
 
 
 T h e i s z  I m r e  D r .  U l c z  G y u l a   
 képviselő alpolgármester 

jegyzőkönyv hitelesítők  


