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Iktatószám:   1688-17 / 2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 

október 5. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kistanács 
termében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott nyílt képviselő-
testületi ülésén 

 
Jelen vannak: 

Béndek József  polgármester 
Hollósi Lászlóné  képviselő 
Simon Zoltán   képviselő 
Theisz Imre    képviselő 

 
Meghívottak:    

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 

 
Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Dr. 
Ulcz Gyula alpolgármester és Nagy Zsolt képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 
részt venni. Varga Zoltán képviselő valószínűleg később jön.  Elsőként a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyéről szükséges dönteni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Simon 
Zoltán képviselőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Simon Zoltán képviselő 
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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109/2011. (X. 05.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

– 2011. október 5-i nyílt képviselő-
testületi ülés 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. október 5-i nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az 
alábbi döntést hozza:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. október 5-i nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére  

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

Molnárné Tarman Renáta 
 jegyző  

Határidő: azonnal  
 
 
Béndek József polgármester: 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Theisz Imre képviselőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Theisz Imre képviselő 
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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110/2011. (X.05.) számú képviselő-

testületi határozat  
 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

– 2011. október 5-i nyílt képviselő-
testületi ülés 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. október 5-i nyílt 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az 
alábbi döntést hozza:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011.október 5-i nyílt 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  

Határidő: azonnal  
 
 
Béndek József polgármester: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívóhoz képest annyi változás 
történt, hogy a zárt ülés napirendi pontja aktualitását vesztette, így zárt ülés nem lesz.  
Ismertetem a nyílt ülés napirendi pontjait. 
 
NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE: 

1.) Szociális rendelet módosításáról rendelet megalkotása 
2.) Magasabb vezetői beosztásokkal kapcsolatos ideiglenes megbízás kiadása 

(határozott időre) 
3.) Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

iskolaigazgató munkakörére beérkezett álláspályázat elbírálása 
4.) Mesevár Óvoda óvodavezető munkakörére beérkezett álláspályázat elbírálása 
5.) Védőnői álláspályázat kiírása határozott időre 
6.) Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvével kapcsolatban érkezett megkeresés 
7.) Kisgyermekek napközbeni felügyeletének megoldása (bölcsőde és_vagy családi 

napközi létesítése) – elvi döntés 
8.) Belterületi út javításokkal, és belvíz, valamint csapadékvíz elvezetéssel, 

vízrendezéssel kapcsolatos tájékoztató 
9.) Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósításának ügye 
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10.) Település lakosságának körében végzett közvélemény-kutatás 
11.) Vérvételi szolgáltatás szervezése 
12.) Intézkedési tervek bemutatása 
13.) Datatrans Internet Kft. bérleti szerződés ügye 
14.) Bursa Hungarica 2012. pályázat ügye 
 

  
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 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a nyílt ülés 
napirendjét: 

 

111/2011. (X.05.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. október 
5. napján 17:00 órakor tartott nyílt 

képviselő-testületi ülésének 
napirendjéről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. október 5-én 17:00 órakor 
tartott nyílt testületi ülés napirendjét az 
alábbiakban határozza meg: 
 
1. Szociális rendelet módosításáról 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Kovácsné Gyenis Ilona 
igazgatási főmunkatárs 

 

2. Magasabb vezetői beosztásokkal 
kapcsolatos ideiglenes megbízás 
kiadása (határozott időre) 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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3. Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
iskolaigazgató munkakörére 
beérkezett álláspályázat elbírálása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

4. Mesevár Óvoda óvodavezető 
munkakörére beérkezett álláspályázat 
elbírálása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

5. Védőnői álláspályázat kiírása 
határozott időre 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

6. Képviselő-testületi ülések 
jegyzőkönyvével kapcsolatban 
érkezett megkeresés 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

7. Kisgyermekek napközbeni 
felügyeletének megoldása (bölcsőde és 
/ vagy családi napközi létesítése) – elvi 
döntés 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
8. Belterületi út javításokkal, és belvíz, 
valamint csapadékvíz elvezetéssel, 
vízrendezéssel kapcsolatos tájékoztató 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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9. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
megvalósításának ügye 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
10. Település lakosságának 
körében végzett közvélemény-kutatás 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
11. Vérvételi szolgáltatás 
szervezése 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
12. Intézkedési tervek bemutatása 
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

13. Datatrans Internet Kft. bérleti 
szerződés ügye 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

14. Bursa Hungarica 2012. 
pályázat ügye 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.) Szociális rendelet módosításáról rendelet megalkotása 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Kovácsné Gyenis Ilona igazgatási főmunkatárs 

 
Az 1688-2/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és 
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 2011. 
szeptember 1-ei hatállyal átalakította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben foglalt lakásfenntartási támogatás rendszerét. 
Ezen kívül a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításával összefüggésben az eddigi 
„bérpótló juttatás” helyett „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” került bevezetésre. 
Emiatt a rendeletben alkalmazott fogalom használatot módosítani szükséges. A lényege 
az, hogy a juttatásokat szigorítja és szűkíti, és ennek megfelelően a rendeletünket 
módosítani szükséges. Nem tudunk vele mit tenni, ezt törvény írja elő.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A bérpótló juttatást (foglalkoztatás helyettesítő támogatás) kérelmezőknél a testület 
döntése értelmében környezettanulmányt készítünk, mely az ingatlan rendezettségével 
kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban több jelzés is érkezett. Van, aki megalázónak érzi, nem 
tudnak vele azonosulni. Az ingatlan illetve a környezetének, az utcafront rendezettségét 
nézzük, ezért leegyszerűsítettük a nyomtatvány tartalmát, hogy ne legyenek zavaró 
kérdések az egyes állampolgárokra nézve. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, 
mert feltételezem, hogy a képviselők is kaphatnak ilyen irányú jelzéseket. 
 
Béndek József polgármester: 
Mi a zavaró a környezettanulmányban? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Alapesetben ugyanazt a nyomtatványt készítettük el, amit minden más szociális 
kérelemmel összefüggésben, és abban a vagyoni helyzettel kapcsolatos kérdések is 
szerepelnek. Megnézztük, hogy milyen a lakás, milyen a berendezés, milyen a család 
vagyoni helyzete. Egy-két esetben felháborítónak érezték a környezettanulmány 
készítését. Ha nem készül környezettanulmány, az együttműködés hiányát jelenti, és 
nem tudjuk biztosítani a támogatást.  
 
Béndek József polgármester: 
Ha valaki valamilyen támogatást kap, és mi kíváncsiak vagyunk a lakó környezetére, 
akkor én úgy gondolom, hogy ezen nem szabad megsértődni senkinek. Ha már nem 
dolgozik, és segélyen él, akkor jogosan elvárhatjuk azt, hogy a környezetét próbálja 
rendben tartani. Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, fogadjuk el a rendelet 
módosítását. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

17/2011. (X. 6.) önkormányzati 
rendelet  

 
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 

a szociális és gyermekjóléti igazgatás 
helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (II. 

18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 
a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló 2/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a jegyzőkönyv 15. számú mellékletében 
lévő tartalommal megalkotja a szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és 
gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról 
szóló 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításától szóló rendeletet. 
 
A rendelet – terjedelmére tekintettel – a 
jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  
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2.) Magasabb vezetői beosztásokkal kapcsolatos ideiglenes 
megbízás kiadása (határozott időre) 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1688-3/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az iskolaigazgatói és az óvoda vezetői pályázat elbírálásig, azaz október 6-ig 
ideiglenesen meg kell bízni a jelenlegi vezetőket a feladat ellátására, mert a megbízásuk 
szeptember 30-ig volt érvényben. Így tudjuk áthidalni a szeptember 30. és október 5. 
közötti időszakot. Tulajdonképpen 5 napról van szó, mert amennyiben ma a 
pályázatokat eredményesnek mondjuk, akkor holnaptól él az új vezetők megbízása. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el Kósáné Balogh Ildikó ideiglenes 
óvodavezetői megbízását. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2011. (X. 5.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Mesevár Óvoda óvodavezetői megbízás 

kiadása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda 
óvodavezetői megbízás kiadása ügyét, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  
 
Kósáné Balogh Ildikó (születési neve: Balogh 
Ildikó, születési helye, ideje: Székesfehérvár, 
1966. november 11., anyja neve: Sklenarsch Éva) 
8000 Székesfehérvár, Aradi u. 25. alatti lakost 
határozott időtartamra, 2011. október 1. 
napjától 2011. október 5. napjáig megbízza a 
Mesevár Óvoda (8123 Soponya, Petőfi S. u. 131.) 
óvodavezetői feladatainak (magasabb vezetői 
beosztás) ellátásával.  
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Kósáné Balogh Ildikó besorolása a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a közoktatásról szóló, 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény szabályozása szerint óvodavezető, 
besorolása szerinti illetménye a következő 
elemekből tevődik össze: 

- garantált illetmény: 177.165.-Ft 
- szakképesítés illetménynövekedés: 

 8.858.-Ft 
Garantált illetmény összesen: 
 186.023.-Ft 
Garantált illetmény kerekítve: 
 186.000.-Ft 

- Munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrész: 
 0.-Ft 
Illetmény összesen: 186.000.-Ft 

- vezetői pótlék 40.000.-Ft 
- kiemelt munka – kereset kiegészítés 

  5.250.-Ft 
Járandóság összesen: 231.250.-Ft 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Béndek József polgármester 

   Molnárné Tarman Renáta  
   jegyző 

 
Béndek József polgármester: 
Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el Hollósi Lászlóné ideiglenes iskolaigazgatói 
megbízását. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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113/2011. (X. 5.) számú képviselő-
testületi határozat  

 

Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

iskolaigazgatói megbízás kiadása 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
iskolaigazgatói megbízás kiadása ügyét, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  
Hollósi Lászlóné (születési neve: Boros Anikó, 
születési helye, ideje: Székesfehérvár, 1964. május 4., 
anyja neve: Nedvesi Anna) 8123 Soponya, Rákóczi u. 
26/B. szám alatti lakost határozott időtartamra, 2011. 
október 1. napjától 2011. október 5. napjáig 
megbízza a Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8123 
Soponya, Dózsa Gy. u. 5.) iskolaigazgatói 
feladatainak (magasabb vezetői beosztás) 
ellátásával.  
 
Hollósi Lászlóné besorolása a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többszörösen módosított 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közoktatásról szóló, 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
szabályozása szerint iskolaigazgató besorolása 
szerinti illetménye a következő elemekből tevődik 
össze: 
 

- garantált illetmény: 185.103.-Ft 
- szakképesítés illetménynövekedés: 

 18.510.-Ft 
Garantált illetmény összesen: 
 203.613.-Ft 
Garantált illetmény kerekítve: 
 203.600.-Ft 

- Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 
 0.-Ft 
Illetmény összesen: 203.600.-Ft 

- vezetői pótlék 40.000.-Ft 
- Osztályfőnöki pótlék 7.600.-Ft 
- kiemelt munka – kereset kiegészítés 

  30.000.-Ft 
Járandóság összesen: 281.200.-Ft 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József polgármestert 
és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Béndek József polgármester 
   Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
 
 

3.) Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény iskolaigazgató munkakörére beérkezett 
álláspályázat elbírálása 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1688-4/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az iskolaigazgatói állásra egy pályázat érkezett, Hollósi Lászlóné küldte a pályázatot. A 
pályázat az előírt tartalmi és formai követelmények megfelel. Bízom benne, hogy az 
eddigi időszak munkája is alátámasztja a pályázat megalapozottságát, s hogy a jelenlévő 
iskolai dolgozók is támogatóként vannak jelen. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Tervezünk-e a törvény által előírt béren felüli juttatást az iskolaigazgatónak illetve az 
óvodavezetőnek? 
 
Béndek József polgármester: 
Nem gondoltam erre. Értem a képviselő úr felvetését. A közoktatási intézményekkel 
kapcsolatban sok vélemény elhangzott a sajtóban és a kormányzati törekvések között. 
Jelenleg a tervezet úgy néz ki, hogy az óvoda marad önkormányzati fenntartásban, az 
iskola viszont átkerül állami működtetésbe. Ezt már tisztán látjuk. Az állami normatíván 
felüli kiadásokat az önkormányzat költségvetéséből kell majd biztosítani. Az iskola 
dolgozói állami alkalmazottak lesznek, az állam lesz a munkáltatója, viszont a dologi 
működtetés marad az önkormányzatnál. Ebből erednek a kérdések, hogyan is lesz ez, 
hiszen ma már az állami normatíva nem elég a személyi kiadások fedezetére. Ez minden 
településre jellemző. Jövő év szeptemberétől várható az iskolában a változás. 
Egyszerűnek látszik, de már látjuk a következményeket. Nem tudni, ki fogja kézben 
tartani az egészet, de tulajdonképpen pénzt akarnak ezzel megtakarítani, mert 
egyébként nem lenne értelme a változtatásnak. 
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Theisz Imre képviselő: 
Holnap lesz egy fórum ezzel kapcsolatban, Dunaújvárosban. Ma olvastam a tájékoztató 
anyagot, mely szerint a tanárok állami alkalmazottak lesznek, és nem csak a fizetést, 
hanem a kinevezést is az államtól kapják a Kormányhivatalon esetleg a minisztériumon 
keresztül. Ahol nincs párhuzamos osztály, ott a felső tagozatot megszűntetik. Ez nagyon 
szomorú. 14-25 főig van a felső tagozatban egy osztály, ahol nincs, párhuzamos osztály 
ott megszüntetik a felső tagozatot. Senki nem tudja, hogy mit akarnak tulajdonképpen. A 
sok felújított iskola nem lesz kihasználva, tiszta káosz van jelenleg ezen a területen. 
Kettészakad a működtetés. Gyakorlatilag a szoftvert és a hardvert külön veszik. Nagyon 
szűk mozgásteret kapnak a tanárok. Ha valamit csinálni akarnak, ahhoz pénz kell, és ha 
az önkormányzat nem tud pénzt adni, akkor a két dolog elmegy egymás mellett. Itt most 
pénzekről beszélni bizonytalannak tűnik. 
 

Béndek József polgármester: 
Lényeges változások fognak bekövetkezni. Most még kinevezzük a vezetőket, de nem 
tudni, hogy a későbbiekben hogyan lesz.  
 

Theisz Imre képviselő: 
Sok idő van még, de ez az egész elgondolás kivitelezhetetlennek tűnik. Az egész 
kiforratlanságát jellemzi, hogy van egy vezető és egy vezető helyettes 200 fő tanulónál, 
201 és 500 fő tanulónál már 2 helyettes kell. Ebben semmi logika nincs. 
 

Béndek József polgármester: 
Várhatóan megszűnnek az intézményi társulások, nem lesz kiemelt normatíva. Mi már 
szeptembertől egyedül vagyunk, ami részben nehézséget okoz, részben pedig 
könnyebbséget. 
 

Hollósi Lászlóné képviselő: 
A statisztikák szerint az iskolák 47 %-a olyan, hogy megszűntetésre kerülhet a felső 
tagozat miatt. 
 

Béndek József polgármester: 
A pályázat lényegi elemeit kiemelve: Hollósi Lászlóné pályázó magyar állampolgár, az 
iskolai végzettsége, szakmai gyakorlata, szakvizsgája alapján megfelel a pályázati 
feltételeknek. A szükséges mellékletek csatolva vannak, és a hozzájáruló nyilatkozatok is 
meg vannak. 
 

Hollósi Lászlóné képviselő: 
Szeretném bejelenteni, hogy a szavazásnál érintett vagyok. 
 

A képviselő-testület tagjai a bejelentést határozathozatal nélkül 
tudomásul vették. 
 

Béndek József polgármester: 
Javaslom fogadjuk el Hollósi Lászlóné iskolaigazgatói állásra beérkezett pályázatát, és 
2011. október 6. napjától 5 éves időtartamra nevezzük ki iskolaigazgatónak.  
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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114/2011. (X. 5.) számú képviselő-
testületi határozata 

 

Gróf Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

iskolaigazgató munkakörére beérkezett 
álláspályázat elbírálása 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
iskolaigazgató munkakörére beérkezett álláspályázat 
elbírálásával kapcsolatos előterjesztést, és a 
következő döntést hozta: 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  
Hollósi Lászlóné (születési neve: Boros Anikó, 
születési helye, ideje: Székesfehérvár, 1964. május 4., 
anyja neve: Nedvesi Anna) 8123 Soponya, Rákóczi u. 
26/B. szám alatti lakost 5 éves határozott 
időtartamra, 2011. október 6. napjától 2016. július 
31. napjáig megbízza a Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5.) iskolaigazgatói 
feladatainak (magasabb vezetői beosztás) 
ellátásával.  
 
Hollósi Lászlóné besorolása a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többszörösen módosított 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közoktatásról szóló, 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
szabályozása szerint iskolaigazgató besorolása 
szerinti illetménye a következő elemekből tevődik 
össze: 
 

- garantált illetmény: 185.103.-Ft 
- szakképesítés illetménynövekedés: 

 18.510.-Ft 
Garantált illetmény összesen: 
 203.613.-Ft 
Garantált illetmény kerekítve: 
 203.600.-Ft 

- Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 
 0.-Ft 
Illetmény összesen: 203.600.-Ft 

- vezetői pótlék 40.000.-Ft 
- Osztályfőnöki pótlék 7.600.-Ft 
- kiemelt munka – kereset kiegészítés 

  30.000.-Ft 
Járandóság összesen: 281.200.-Ft 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József polgármestert 
és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Béndek József polgármester: 
Gratulálunk Anikó. Bízom benne, hogy az iskola vezetése és a dolgozói továbbra is helyt 
fognak állni. További jó munkát és szép sikereket kívánunk. Az lenne a kérésem, hogy 
készítsetek az év hátralévő időszakára egy költségvetést, mert lecsökkent a pénzünk és 
szeretnénk látni hogyan tudjuk kigazdálkodni, mert egyedül a költségvetésünkre 
támaszkodhatunk. 
 
Holósi Lászlóné képviselő: 
Meg szeretném köszönni a bizalmat a képviselő-testületnek illetve a kollegáimnak, mert 
a szép eredményeket közösen értük el. Szeretném elmondani, hogy szeptembertől 
milyen eredményeket értünk el. Kazinczy díjat kapott az iskola szeptember elején, 
elismerő oklevélben részesítették az iskolánkat az olvasóvá nevelés terén végzett kiváló 
végzett munkáért, vöröskeresztes pályázaton 9 számítógépet és 3 lap-topot nyertünk, 
atlétika terén a megye legjobb iskolája lettünk, Pécsi Blanka jutalmat kaptunk, erre 
nagyon büszkék vagyunk és ezt a kollegáimmal együtt csináltuk. 
 
Béndek József polgármester: 
Ismerem az iskola munkáját és csak gratulálni tudok. Jó munkát kívánok az új 
igazgatónővel. 
 
 

4.) Mesevár Óvoda óvodavezető munkakörére beérkezett 
álláspályázat elbírálása 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1688-5/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az óvodavezetői állása egy pályázat érkezett, melyet Kósáné Balogh Ildikó küldött. Ildikó 
pályázata is megfelel az előírt tartalmi és formai követelményeknek. Végzettsége, 
szakmai gyakorlata, szakvizsgája, magyar állampolgársága meg van, a pályázat 
határidőben érkezett, a mellékletek és a hozzájáruló nyilatkozatok csatolva vannak. Úgy 
ítéljük meg, hogy az óvodának jó vezetője lesz, és az óvoda működtetését továbbra is jó 
színvonalon tudjuk biztosítani. A közoktatással kapcsolatos gondolataimat az előző 
napirend kapcsán ismertettem. Javaslom, nevezzük ki Kósáné Balogh Ildikót 2011. 
október 6. naptól 5 éves időtartamra óvodavezetőnek.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2011. (X. 5.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Mesevár Óvoda óvodavezető 

munkakörére beérkezett álláspályázat 
elbírálása 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda óvodavezető 
munkakörére beérkezett álláspályázat elbírálásával 
kapcsolatos előterjesztést, és a következő döntést 
hozta: 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  
Kósáné Balogh Ildikó (születési neve: Balogh Ildikó, 
születési helye, ideje: Székesfehérvár, 1966. november 
11., anyja neve: Sklenarsch Éva) 8000 Székesfehérvár, 
Aradi u. 25. alatti lakost 5 éves határozott 
időtartamra, 2011. október 6. napjától 2016. július 
31. napjáig megbízza a Mesevár Óvoda (8123 
Soponya, Petőfi S. u. 131.) óvodavezetői 
feladatainak (magasabb vezetői beosztás) 
ellátásával.  
 
Kósáné Balogh Ildikó besorolása a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többszörösen módosított 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közoktatásról szóló, 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
szabályozása szerint óvodavezető, besorolása szerinti 
illetménye a következő elemekből tevődik össze: 

- garantált illetmény: 177.165.-Ft 
- szakképesítés illetménynövekedés: 

 8.858.-Ft 
Garantált illetmény összesen: 
 186.023.-Ft 
Garantált illetmény kerekítve: 
 186.000.-Ft 

- Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 
 0.-Ft 
Illetmény összesen: 186.000.-Ft 

- vezetői pótlék 40.000.-Ft 
- kiemelt munka – kereset kiegészítés 

  5.250.-Ft 
Járandóság összesen: 231.250.-Ft 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József polgármestert 
és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
 

Béndek József polgármester: 
Gratulálunk, és jó munkát kívánunk. 
 
Kósán Balogh Ildikó: 
Szeretném én is megköszönni a képviselő-testület és a kollegáim bizalmát is. Mi nem 
értünk el olyan látványos dolgokat, mint az iskolások, de amit tudunk, mi is megteszünk. 
Igyekszünk olyan „magot” elvetni a kisgyermekekben, melyet az iskolában könnyen és 
jól tudnak tovább fejleszteni. 
 
Béndek József polgármester: 
Megismételném azt a kérésemet, hogy egy költségvetést szeretnénk látni minél előbb az 
év hátralévő részére. Azt szeretnénk elérni, hogy az intézmények gazdálkodása 
biztosítva legyen, és ehhez ismernünk kell a személyi és dologi kiadásokat. 
 
 

5.) Védőnői álláspályázat kiírása határozott időre 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1688-6/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A védőnőnk gyeden van és jövő év december 31-ig várhatóan nem jön vissza dolgozni. 
Jelenleg heti két alkalommal helyettes védőnő látja el a feladatokat, de jövő év január 1-
től december 31-ig célszerű lenne felvenni egy védőnőt határozott időtartamra és erre 
készülne egy pályázati kiírás. Ezt indokolja, hogy a jelenleg helyettesítő védőnő 
december 31. utáni helyettesítését a főállású munkahelye nem engedélyezi. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A pályázati felhívást a „Közigállás” portálon kell megjelentetni, illetve célszerű rövidített 
formában a Hírlapban is közzétenni. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Nem kell keretes hirdetés, simán kell meghirdetni, és hivatkozni a Közigállásra. 
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Hollósi Lászlóné képviselő: 
A Ferdinándné Margitka, a korábbi védőnő nem vállalná ez erre az időszakra a védőnői 
feladatokat? 
 
Béndek József polgármester: 
Ő is beadhatja a pályázatát nyugodtan, akár nyugdíj mellett is. Javaslom, jelentessük meg 
a pályázati felhívást, a lehető legolcsóbb formában, 2011. január 1-től december 31-ig 
terjedő időszakra teljes munkaidőben.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2011. (X. 5.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Védőnői álláspályázat határozott időre 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a védőnői álláspályázat kiírása 
határozott időre előterjesztést, és a következő döntést 
hozta: 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a területi védőnői 
munkakör betöltésére határozott időtartamra, 
2012. január 1. és 2012. december 31. között 
pályázatot ír ki a következő feltételek szerint: 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet 

területi védőnő  
munkakör betöltésére 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
2012. január 1. napjától, határozott időtartamra, 
előreláthatóan 2012. december 31-ig, de maximum a 
kinevezett védőnő GYES időtartamára. 
 
Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidőre szól. 
 
A betöltendő munkakör, ellátandó feladatok:  
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 
ESzCsM rendeletben meghatározottak. 
 
A munkáltató a próbaidő időtartamát 3 hónapban 
határozza meg. 
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Pályázati feltételek: 
− Egészségügyi Főiskolai karon szerzett védőnői 

oklevél 
− Működési nyilvántartási szám,  
− Felhasználói szintű MS office (irodai 

alkalmazások), 
− Cselekvőképesség, 
− Büntetlen előélet 

 

Pályázathoz mellékelni kell: 
− a pályázó szakmai önéletrajzát 
− a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget 

igazoló dokumentumok másolata. 
− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt (vagy annak postai 
feladóvevényét)  

− hozzájárulás a pályázat elbírálásában 
résztvevők betekintési jogához. 

 

Illetmény, juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
rendelkezései az irányadóak. 
 

A pályázatok beérkezésének határideje: 
2011. november 15. 
A pályázat elbírálásának határideje:  
2011. december 2. 
Az állás betölthető: 
2012. január 1. napjával 
 

A pályázatokat Soponya Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve, Soponya Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani a 
következő címre: 8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.  

A borítékra rá kell írni:  
„Területi védőnői pályázat” 

 
A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatást 
Béndek József polgármester ad az (22) 587-009 
telefonszámon. 
 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítási jogát fenntartja. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József polgármestert 
és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. október 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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6.) Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvével kapcsolatban 
érkezett megkeresés 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1688-7/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A Fejér Megyei Kormányhivatal részéről Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott a 02/578-
2/2011. ügyszámú levelében arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozása szerint a jegyzőnek kötelessége 15 napon 
belül megküldeni a jegyzőkönyveket a Kormányhivatal részére. Tapasztalatuk azt 
mutatja, hogy számos esetben a helyi önkormányzatok gyakorlata nem felel meg a 
jogszabályi előírásoknak, ezért a törvényes működés érdekében intézkedések 
megtételére hívja fel a figyelmet. Ahhoz, hogy a jegyző a törvényi kötelezettségét meg 
tudja tartani, a következő javaslatunk lenne: 
A jegyzőkönyv legépelésére 5 naptári napot határoznánk meg. Első olvasatban a jegyző a 
7. naptári napig megnézi és kijavítja, a 8-9. napon a polgármester első olvasatban átnézi 
és ha szükséges javítja. A 8. napon a hitelesítőket értesíteni kell telefonon és e-mailben, a 
11. napig a hitelesítőknek át kell nézni, és ha szükséges javítani, a 12. napon a 
jegyzőkönyv véglegesítése, a 12. illetve a 13. napon megtörténnek az aláírások és a 14. 
napon postára kell adni a jegyzőkönyvet. Mi erről a véleményetek? A legtöbbet a 
jegyzőkönyvvezetőnek kell ezzel dolgoznia. A határidőket szigorúan be kell tartani. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Egyáltalán kell-e hitelesítő? Ha kell hitelesítő, akkor legyen. A korábbi ciklusokban 
(2002. előtt) nem volt. A jegyzőkönyvet aláírta a polgármester és a jegyző. Úgy 
gondolom, hogy a jegyző a polgármester és a jegyzőkönyvezetőnek kell akkora 
felelősséggel bírnia, és bízzunk abban, hogy azt írják le, ami elhangzik az ülésen. Ha 
valakinek kétségei vannak, vissza tudja hallgatni a felvételt. A dorgálást nem csak mi 
kaptuk. Mindenki kapott ilyen körlevelet, ez máshol is probléma. 15. napra be kell érni a 
jegyzőkönyvnek. Szerintem, ha van hitelesítő, akkor az időpontok tarthatók, de tudni 
kell, hogy naptári napról van szó. Azt gondolom, ha ezt elfogadjuk és a hitelesítő nem 
tudja aláírni a jegyzőkönyvet határidőben, akkor az ne akadályozza a következő lépést. 
Magyarul az a hitelesítő arra jegyzőkönyvre vonatkozóan már nem kompetens. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi az előírás? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A jegyzőkönyv hitelesítésre nincs törvényi előírás. A polgármesternek és a jegyzőnek 
kell aláírni a jegyzőkönyvet. A saját SzMSz-ünk tartalmaz szabályozást, mely szerint 
hitelesítő választása nem kötelező, de lehetséges.  
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Béndek József polgármester: 
A tartalomért a polgármester és a jegyző felel, nem a hitelesítő. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Azt mondanám, ne hitelesítsünk. Ha valakinek kétségei vannak, menjen be a hivatalba, 
nézze át a jegyzőkönyvet, és ha úgy gondolja, kérje a javítást. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Születnek 40-50-60 oldalas jegyzőkönyvek. Ezt leírni döbbenetes munka. Én leírnám 
csak a határozatokat és bevezetném a hangfelvételek archiválását. Bárki a faluban 
visszahallgathatja. És lenne 5 oldalas jegyzőkönyv. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ezt így nem lehet. Vagy szó szerinti, vagy lényegi jegyzőkönyvet lehet írni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Írjunk lényegi jegyzőkönyvet.  
 
Béndek József polgármester: 
A lényegi jegyzőkönyvet jónak tartanám, mert nem az a fontos senki számára, hogy 
milyen kifejezéseket használ a polgármester vagy a képviselő. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A lényegi jegyzőkönyvben 1-2 bevezető, körülíró mondat és a határozatok lennének, 
valamint készülne egy a hitelesített hangfelvétel. Azok alakosok, akik kíváncsiak az itt 
elhangzottakra jöjjenek el, vagy hallgassák meg a felvételt. Sok energiát takarítanánk 
meg ezzel, és sokkal áttekinthetőbb lenne egy jegyzőkönyv és csak a lényeget 
tartalmazná. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Azért a határozat mögötti anyagot is ismerni kell. Korábban nem volt 40-50 oldalas 
jegyzőkönyv. 
 
Béndek József polgármester: 
Az egyoldalas párbeszéd lényege egy-két mondat. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A rendszert világosan ki kell alakítani. Kellene egy olyan megegyezés, hogy a 
határozatok, és amit a polgármester és a jegyző mond. 
 
Béndek József polgármester: 
Le kell írni a képviselő módosítási javaslatát is. A hitelesítőknek itt lenne a szerepe. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi alapján hagyjuk ki? 
 
Béndek József polgármester: 
Amit te eddig elmondtál, az egy mondatban megfogalmazható. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Korábbi munkahelyeimen volt, ahol lényegi, és volt, ahol szó szerinti jegyzőkönyv 
készült. A lényegi jegyzőkönyvben a képviselők több hozzászólását összefoglalva írtuk 
le.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Amit mondatok, három féleképpen le tudom írni. 
 
Béndek József polgármester: 
Ahhoz, hogy időt és energiát spóroljunk valamelyest módosítani, illetve korszerűsíteni 
kellene. A szomszéd településeken kép és hanganyagot rögzítenek, és szerintem nem szó 
szerinti jegyzőkönyvet készítenek.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha a hanganyagot tudjuk archiválni, és hivatalossá tesszük és készítünk egy 
összefoglalót, azt gondolom, akkor hitelesítők sem kellenek 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ha van hitelesítés, akkor az ütemtervtől nem lehet eltérni. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Valamelyik változatot el kellene fogadni. A hangfelvétel az SzMSz és a szabályzatokat 
módosítását jelenti. És a technikát is korszerűsíteni kell. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A 15 nap határidő miatt azt fogadjuk el azt a javaslatot, amit a polgármester úr 
felolvasott és járjuk körbe a jogi, a technikai és az anyagi hátteret. 
 
Béndek József polgármester: 
Megnézzük a lehetőségeket és a következő ülésen visszatérünk rá. Aki egyetért a 
jegyzőkönyv 15 napos határidőre vonatkozó elkészítésével kapcsolatban készített 
határozati javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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117/2011. (X. 5.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Képviselő-testületi ülések 
jegyzőkönyvének elkészítésével 

kapcsolatban 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a képviselő-testületi 
ülések jegyzőkönyvének elkészítésével 
kapcsolatos előterjesztést, és a következő döntést 
hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a testületi jegyzőkönyvek elkészítésével 
és határidőben történő felterjesztésével 
kapcsolatban az alábbi ütemtervet fogadja el: 

 
Megnevezés Határidő Felelős 
Testületi ülés 0. nap (meghívó szerint, 

általában tárgyhónap utolsó 
csütörtök) 

Polgármester  
Jegyző 

Jegyzőkönyv első olvasatban 
történő gépelése 

5. naptári nap (testületi ülést 
követő 5. naptári napon 
legkésőbb a 
jegyzőkönyvvezetőnek át kell 
adni a jegyzőkönyv anyagát a 
jegyzőnek 

Jegyzőkönyvvezető 

Első olvasatban történő 
áttekintés, javítás 

7. naptári nap (testületi ülést 
követő 7. naptári napon 
legkésőbb a jegyzőnek be kell 
fejeznie a jegyzőkönyv 
áttekintését és javítását és át kell 
adni a polgármesternek 

Jegyző 

Második olvasatban történő 
áttekintés, javítás 

8. naptári nap (testületi ülést 
követő 9. naptári napon 
legkésőbb a polgármesternek be 
kell fejeznie a jegyzőkönyv 
áttekintését, és javítását, és 
vissza kell adnia a 
jegyzőkönyvvezetőnek 

Polgármester 

Hitelesítők értesítése 8. naptári nap (testületi ülést 
követően) a 
jegyzőkönyvvezetőnek telefonon 
és e-mailben értesíteni kell a 
jegyzőkönyv hitelesítőket a 
hitelesítés lehetőségéről 

Jegyzőkönyvvezető 

Harmadik olvasatban történő 
átolvasás – hitelesítés előtt 

11. naptári nap (testületi ülést 
követő 11. naptári napon legkésőbb 
a jegyzőkönyv hitelesítőknek be kell 
fejeznie a jegyzőkönyv áttekintését, 
és javítását, és vissza kell adnia a 
jegyzőkönyvvezetőnek 

Mindenkori jegyzőkönyv 
hitelesítők 
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Jegyzőkönyv véglegesítése 12. naptári nap (testületi ülést 

követő 12. naptári napon 
legkésőbb a 
jegyzőkönyvvezetőnek be kell 
fejeznie a jegyzőkönyv 
véglegesítését, és átadni a 
polgármesternek, jegyzőnek, 
hitelesítőknek megfelelő 
példányban számban aláírásra 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

Jegyzőkönyv aláírása 13. naptári nap (testületi ülést 
követő 13. naptári napon 
legkésőbb a polgármesternek, 
jegyzőnek és jegyzőkönyv 
hitelesítőnek a jegyzőkönyv 
aláírását meg kell tennie 

Polgármester 
Jegyző 
Jegyzőkönyv hitelesítők 

Jegyzőkönyv elküldése 14. naptári nap (testületi ülést 
követő 14. naptári napon 
legkésőbb postára kell adni a 
teljes jegyzőkönyvet és a 
csatlakozó anyagot összeállítva 

Jegyzőkönyvvezető 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy amennyiben a fenti 
ütemterv szerint legkésőbb a testületi ülést 
követő 13. naptári napon nem történik meg a 
jegyzőkönyv hitelesítése, úgy a Polgármesteri 
Hivatal e ténynek a rögzítésével, hitelesítés nélkül 
terjeszti fel a jegyzőkönyvet. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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7.) Kisgyermekek napközbeni felügyeletének megoldása (bölcsőde 

és/vagy családi napközi létesítése) – elvi döntés 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1688-8/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az elmúlt időszakban volt szó arról, hogy a településen bölcsőde létesüljön. Bizonyos 
lépések történtek, de közben eltelt egy hosszabb időszak és az igény egy év alatt is 
változik. Elvi állásfoglalás kellene arról, hogy foglalkozzunk-e bölcsőde létrehozásával, 
ha megfelelő igény mutatkozik ahhoz, hogy jövő év szeptember 1-től elindulhasson a 
működés. Az állam állítólag nem fogja támogatni normatívával a bölcsödét. Ha tényleg 
így lesz, akkor nyilvánvalóan nem tudjuk megvalósítani. Korábban készült egy felmérés, 
akkor 9-12 gyerek napközbeni elhelyezésére lett volna igény. A környező települések 
szerint 8 gyereknél már önfenntartóan tud működni a bölcsőde. Két hasznos oldala 
lenne a bölcsödének, egyrészt munkahelyet teremtenénk, másrészt a szülők 
visszamehetnének dolgozni. Nyilvánvalóan az óvodában működne a bölcsőde, így az 
óvoda költségvetését ezzel javítanánk, mert a konyha kapacitása jobban ki lenne 
használva. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Feltételezzük, hogy januárban már látni fogjuk a normatívákat. Ráérünk akkor dönteni a 
bölcsődéről? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Már most kell elkezdeni, mert október van és kérdőíveket, tanulmányokat kell készíteni, 
ami időigényes. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ez pénzbe kerül? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Idén az előkészítést kellene elvégezni, szükségletelemzést valamint szakmai koncepciót 
kell készíteni. Ez a szakmai koncepció változhatna át megvalósítás esetén szolgáltatási 
tervvé. A lehetséges helyszínt kell meghatározni, és a költségvetést elkészíteni. Anyagi 
fedezetre jövőre lenne szükség. 
 
Béndek József polgármester: 
Most még ez pénzbe nem kerülne. A helyiséget megnézi az ÁNTSz, és előírja a 
feltételeket. Akkor fogjuk látni a költségigényt. Idén az igényfelmérést és az elemzéseket 
kellene elkészíteni. Szeretném, ha az érintett szülők megértenék, hogy bölcsőde 
nyitásához idő kell. A családi napközi 14 éves korig, a bölcsőde 3 éves korig fogadja a 
gyerekeket. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Családi napközi esetén is ki lehet azt kötni, hogy az adott csoportban milyen korú 
gyerekeket fogad. 
 
Béndek József polgármester: 
Két-három embernek munkát tudnánk adni. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A bölcsődére és a családi napközire vonatkozó igényt is fel kellene mérni. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A bölcsőde önkormányzati fenntartásban működhet, a családi napközit fenntarthatja az 
önkormányzat, de nem kap rá 100 %-os normatívát a jelenlegi szabályozások szerint, 
ezért általában non-profit szervezetek, alapítványok működtetik. 
 
Béndek József polgármester: 
Non-profit szervezet is működtethetné, de az előnyei akkor is érvényesülnek. Javaslom, 
hogy december 31-ig nézzünk utána minden feltételnek, és a januári ülésen visszatérünk 
rá. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2011. (X. 5.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Kisgyermekek napközbeni 

felügyeletének megoldása (bölcsőde és / 
vagy családi napközi létesítése) – elvi 

döntés 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a kisgyermekek 
napközbeni felügyeletének megoldása (bölcsőde 
és / vagy családi napközi létesítése) – elvi 
döntéssel kapcsolatos előterjesztést, és a 
következő döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy előzetes szükséglet 
felméréssel, kérdőíves megkérdezéssel, 
valamint szolgáltatási koncepció és elemzés 
elkészítésével a kisgyermekek napközbeni 
felügyeletének megoldására (bölcsőde és / 
vagy családi napközi) elemzést készít, és azt a 
2012. januári testületi ülésre beterjeszti végleges 
döntésre. 
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Az elemzésben a szükséges szakhatósági és 
engedélyező hatóságok véleménye mellett a 
kialakítás és a fenntartás várható, becsült 
költségeinek kimutatásának is szerepelnie kell.  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
 
 

8.) Belterületi út javításokkal, és belvíz, valamint csapadékvíz 
elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos tájékoztató 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1688-9/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A belterületi utak javítására I., II. és III. ütemre, meghatározott műszaki tartalomra 
kértünk árajánlatot 4 cégtől. A lekedvezőbb ajánlatot a Magyar Aszfalt adta, akit ki is 
választottunk a kivitelezésre. A műszaki tartalomnál a legrosszabb, illetve a legjobban 
terhelt utcákat vettük figyelembe az I. ütemben. A Damjanich utcát olyanra kell 
megépíteni, hogy az ottani nagy forgalmat elbírja.  Ezért úgy gondoltuk, hogy legyen 
aszfaltos. A Damjanich és a József utca közötti szakaszt is aszfaltoztuk. A Szabadság utca 
két változatban szerepelt, aszfaltos, mart aszfalt illetve volt vegyes változat is. A 
pénzforrásunk 18 millió Ft, amit a Városkörnyéki illetve a Megyei Pénzügyi Alaptól 
igényeltünk. Ez az I. ütemre elég. A II. ütemet a szennyvíztársulat pénzéből fogjuk fizetni.  
Maradtak még olyan utak amelyeknek az állapota rendkívül rossz, illetve forgalom 
szempontjából terheltek. A Dózsa utcára a Bercsényi utcáig erősített aszfaltot 
terveztünk.. A Dózsa utca folytatására az iskoláig sávos helyreállítást terveztünk. 
Összesen 25-26 millió Ft kellene az útjavításokhoz. Az Árpád köz sávos javítása kb. 400 
ezer Ft. A Damjanich utca bruttó 9,5 millió Ft-ba kerül. A forrás megteremtésével 
kapcsolatban, az ajánlattevőktől olyan nyilatkozatot kértünk, hogy mekkora munkát 
tudnak elvégezni az idén, úgy, hogy a teljes költséget jövő év április 30-ig fizetjük ki. 
Összesen a három ütem 31 millió Ft-ba kerül. A József utcánál nem célszerű a sávos 
helyreállítás, 3 m széles és 6 cm vastag aszfalt réteget kapna, mert csak erre vállal 
garanciát a kivitelező. Az 5 év garancia nagyon fontos, ezért el kell fogadni. Van még 
lehetőségünk arra, hogy Rózsa utca valamint a vízmű-telep utca felületi zárást kapna, 
mivel mindkettő gyűjtőút.  
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Az idén az első és második ütemet, összesen 25-26 millió Ft-ot kell kifizetnünk. Marad 5-
6 millió Ft, amit jövő év április 30-ig kell kifizetni, de ha úgy alakul az anyagi helyzetünk, 
és ki tudjuk fizetni még az idén, akkor jövőre újabb utcákat tudunk megjavítani. A 4. 
ütemről most kellene döntenünk. A kivitelezőtől kérünk ajánlatot a műszaki tartalomról 
is. A továbbiakban csak aszfaltozni lehet, az időjárás már nem engedi a mart aszfalt 
készítését. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A 4. ütemre mennyi pénzt gondolunk, és melyik utcákra? 
 
Béndek József polgármester: 
Bátorság kérdése. Indokolt lenne legalább 6-8 millió Ft nagyságrendet bevállalni a jövő 
év tavaszára. A Bem köz, Petőfi köz, és az Árpád utca lenne a legfontosabb. Ha a Vadex 
Zrt. átláthatóvá tenné a kerítését, akkor a kislángi út forgalmát át lehetne hozni az Árpád 
utcára. A Kölcsey utcáig aszfaltos lenne, meggondolandó, hogy az Árpád utca a Vargáékig 
aszfaltos vagy mart aszfaltos legyen. A Kossuth utcánál a Rózsa utca rosszabb és 
mélyebb is. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A Petőfi közben a régi itatást össze kellene ragasztani az újjal. A Rózsa utca a csatornázás 
miatt nagyon szétesett. 
 
Béndek József polgármester: 
A Rákóczi utca két ága. Ezek a nagyon kritikusak. Maradna a Kossuth, Május 1 tér, Zalka 
utca, ahol sávos helyreállítás kellene. Közlekedés szempontjából ott nincs gond. Nem 
tudom, mennyi pénz kell ehhez. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Vártam az Ady utcát és a Vörösmarty utcát. Az Ady utcában nagy a por.  
 
Béndek József polgármester: 
Megnéztem az Ady utcát. Várjuk meg az ajánlatot és megnézzük. Először a legrosszabb 
utcákat kell megjavítani. Ezzel gondolom, mindenki egyetért. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A személyes véleményem kialakításához, végig kell néznem az utcákat. A Vadex előtt 
akarjuk elhozni a kislángi forgalmat. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Az út állapota is nagyon fontos és az út használata is. Ha úgy vesszük egy zsákutcában 
kétszer annyian laknak, mint amennyi ház van. Az Ekler közről nem volt szó. 
 
Béndek József polgármester: 
Azért nem mondtam az Ekler közt, mert ott van az anyag és elkészül az idén. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Az Ekler köz kap egy kis tükröt és meg lesz csinálva. 
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Simon Zoltán képviselő: 
A Vadex előtt akarjuk elhozni a kislángi forgalmat? Hányan laknak ott azon a szakaszon? 
 
Theisz Imre képviselő: 
De nagy a forgalom. Nem túl sokan laknak ott, de a kettőt kombinálni kell.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A normális közlekedés elsősorban az autósokat érinti, de fontos a gyalogosoknak és a 
kerékpárosoknak is. A szempontokon lehet vitatkozni. Képviselőként képviselnem kell a 
környezetemben lakókat. Tudom, hogy az Ady utcában el vannak keseredve az emberek, 
hogy úgy marad az utcájuk, pontosan azért mert zsákutca. Az Árpád út nem egy sűrűn 
lakott szakasz. A Varga Jóskáéknál gond volt a kamionforgalom, oda súlykorlátozás 
kellene. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A súlykorlátozás nem megy, a célforgalmat be kell engedni. A kamionosokat kell 
leszoktatni az útról. 
 
Béndek József polgármester: 
A pénzforrás alapján vagy a fontossági sorrend alapján döntsünk? 2015. előtt valószínű 
nem lesz pályázati lehetőség útjavításra. Azt javasolnám, hogy várjuk meg az ajánlatot. 
Nézzük meg és állítsuk össze a műszaki tartalmat. Jelenleg van valamennyi tartalékunk, 
de látnunk kell, hogy a két oktatási intézményt mennyivel kell támogatni év végéig. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A Szabadság utcát ki kellett emelni, mert megállt a víz. Az Ady utcának jó a profilja, 
gyenge kiegyenlítéssel rá lehet tenni a felületi zárást. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az Ady utca útminősége nagyon jó volt. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ugyanez a technológia volt az is. Biztos, hogy fajlagosan az Ady utca költségvetése 
lényegesen kevesebb lesz, mint a Szabadság utcáé. Minden utcának más a jellemzője. 
 
Béndek József polgármester: 
6 cm-es mart aszfaltot számoltam és 2 cm felületi zárást. Valószínűleg erre nem lesz 
szükség, mert olyan a profilja. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Lejtést nem lehet adni, mert van egy gyenge hosszesése ki a Szabadság utca felé. 
Gyakorlatilag majdnem vízszintes, emelni nem lehet, mert az udvarokba befolyik a víz. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az idén mit lehetne megcsinálni? 
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Theisz Imre képviselő: 
Mart aszfaltot már nem lehet készíteni, mert reggel lehűl a levegő és hideg a kő, nem fejti 
ki a megfelelő hatást a bitumen. Már csak aszfaltozni lehet. 
 
Béndek József polgármester: 
November 15-ig lehet aszfaltozni. Megvárjuk az ajánlatot, megnézzük és elkészítjük a 4. 
ütemet. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Fontos, hogy ahol nagy gépek mozognak, ott ki kell táblázni az utcákat. 
 
Béndek József polgármester: 
Megnéztük milyen táblákra van szükség. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást 
határozathozatal nélkül tudomásul vette.  
 
 

9.) Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósításának ügye 
 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1688-10/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az augusztus 25-i ülésen beszéltünk arról, hogy utána nézünk az IKSZT beruházással 
kapcsolatos módosítási lehetőségeknek. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Folyamatban vannak a tárgyalások. 
 
Béndek József polgármester: 
A pályázatban működési költségre van 6 millió Ft és az önrészt kell hozzátennünk. 
Sárkeresztúron és Sárszentágotán elkészült a beruházás. Meg fogom nézni. Elsősorban a 
műszaki tartalmat kell módosítani. A pályázat és az elképzelés műszaki tartalmát kell 
összevetni. A 8 millió Ft-os lift nagy gondot jelent. Akadálymentesítés kell, de olcsóbb 
megoldást kell találnunk. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Van-e liftre szükség? 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Mit érint az IKSZT beruházás? Ha csak a földszintet érinti a beruházás, akkor 
véleményem szerint, lehet, hogy nem szükséges a lift. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Fönt könyvtárszoba van, amit le kell hozni a földszintre. 
 
Béndek József polgármester: 
Célszerű lenne az idén elindítani a folyamatot, ahhoz hogy jövőre megvalósuljon. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Mindenképpen csak jövőre kellene fizetni, de van sok téli munka, amit meg lehetne 
csinálni. Egy hetet kérek, elmegyek Veszprémbe a műszaki tartalom pontosítása miatt. 
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom, fogadjuk el a tájékoztatót. 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást 
határozathozatal nélkül tudomásul vette.  
 
 
 

10.) Település lakosságának körében végzett közvélemény-
kutatás 

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

Az 1688-11/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Még mindig bizonytalan a járások kialakításának a kérdése. Az biztosnak látszik, hogy 
Adony, Enying és Aba nem lesz járási központ. Azért hívtak össze bennünket, hogy 
foglaljunk állást, hogy mit szeretnénk. A kistérség egyben maradjon-e és Aba járás 
legyen-e? A közigazgatási hovatartozást a tömegközlekedés határozza meg. A mai 
információk szerint úgy néz ki, hogy a régi járási rendszert állítják vissza. Polgárdi 
viszont járásközpont lesz. Vagy Polgárdihoz, vagy Székesfehérvárhoz fogunk tartozni. 
Úgy gondolom a tömegközlekedés miatt is, hogy mi Székesfehérvárhoz szeretnénk 
tartozni. A jövő héten talán el fog dőlni, hogy mi lesz. A járóbeteg-ellátást a 
mentőszolgálathoz fogják rendelni, illetve odaviszik az ügyeletet.  
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Mivel a jelenlegi helyzet szerint nincs igazán beleszólásunk, javaslom, hogy ne tartsunk 
közvélemény kutatást, mert nincs értelme. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

119/2011. (X. 5.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Település lakosságának körében végzett 

közvélemény-kutatás 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a település lakosságának 
körében végzett közvélemény-kutatással 
kapcsolatos előterjesztést, és a következő döntést 
hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben 
szereplő témakörökben nem tart 
közvélemény kutatást okafogyottsága miatt. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. október 15. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
 

11.) Vérvételi szolgáltatás szervezése 
 

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

 
Az 1688-12/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A vérvételi szolgáltatásnak a laborbefogadó készsége a gyenge pontja. Kálozról sem 
fogadják be az összes mintát. El kellene dönteni, hogy kinek a mintáját küldjük el, ezért 
így igazságtalan lenne. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Sárbogárdon most indult újra két év után a járóbeteg-szakellátás. Meg kellene nézni, 
hátha ott fogadják a vérmintákat. 
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Béndek József polgármester: 
Megnézzük a sárbogárdi lehetőséget. Javaslom fogadjuk el a tájékoztatót. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2011. (X. 5.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Vérvételi szolgáltatás szervezése 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a vérvételi szolgáltatás 
szervezésével kapcsolatos előterjesztést, és a 
következő döntést hozta: 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a vérvételi szolgáltatás szervezésével 
kapcsolatos beszámolót elfogadja, és egyben 
felhatalmazást ad a további egyeztetések 
lefolytatására. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. október 31. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
 

12.) Intézkedési tervek bemutatása 
 

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

 
Az 1688-13/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Volt több ellenőrzés a hivatalban, és a feltárt hiányosságokra a jegyző asszony 
intézkedési tervet készített. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Három ellenőrzés volt nálunk. A Polgármesteri Hivatalnál a bevételek, kiadások, a 
pénzgazdálkodási folyamatok illetve a költségvetés végrehajtásának ellenőrizése során 
az alábbi hiányosságokat tárták fel: 
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Az oktatási intézmények gazdálkodásának részletes elemzése. A szakfeladati 
kimutatásban a dologi kiadások részletes és feladatokra bontott bemutatása, illetve az 
eszközállomány elhasználtságának figyelembe vétele a karbantartási kiadások 
előirányzat tervezése során. Az első feladatot a hivatali apparátus nem tudja elvégezni, 
mert kevesen vagyunk, valamint külső szervezettől pártatlan ellenőrzési jelentés 
várható. A második két feladatot a 2012. évi költségvetés tervezése során figyelembe 
kell venni. A jövő évi belső ellenőrzési terv készítésére vonatkozó javaslatokat a mai nap 
kaptam meg, véleményem szerint az első pontban szereplő vizsgálat is teljes egészében 
beütemezhető. 
A Polgármesteri Hivatalnál a munkakörök, tevékenységek létszámgazdálkodását 
ellenőrizték. Az ügyrend elkészítése folyamatban van, a munkaköri leírásokat 
pontosítjuk. A nyitott hivatalt nem támogatják, ezért fontos lenne az ügyfélfogadási idő 
ismételt bevezetése. 
 
Béndek József polgármester: 
Mi a baj a nyitott hivatallal? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A dolgozóknak sérülnek a személyiségi jogai és a munkavégzéssel kapcsolatos jogai, 
illetve kötelezettségei. Nem tudjuk a jogszabályokban előírt határidőket betartani a 
folyamatos ügyfélfogadás miatt. Számos esetben segíteni kell az ügyfeleknek kitölteni a 
nyomtatványokat, ez jelentős időkiesést jelent számukra, az éppen végzett feladat 
felfüggesztését, majd újra kezdését. 
 
Béndek József polgármester: 
Ezt értem, de ha lenne egy ügyfélfogadó hely, ahol valaki szűri az ügyfeleket, nem 
jelentene problémát. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Úgy nem lehet dolgozni, hogy mindennap ügyfélfogadás van. Messzemenően támogatom 
az ügyfélfogadási idő csökkentését. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ebből adódik nálunk a sok túlmunka, és a szabadságot nem tudjuk kivenni.  
 
Béndek József polgármester: 
Mi a javaslat? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Kedd és csütörtök ügyfélmentes nap legyen. 
 
Béndek József polgármester: 
Legyen, de ne azt írjátok ki, hogy nincs ügyfélfogadás. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Szerdán mindenképpen egész nap legyen. 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Hétfőn és szerdán egész nap volt ügyfélfogadás, és pénteken délig. 
 
Béndek József polgármester: 
Akkor a polgármesterét is tegyük át. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A szakmai létszám bővítését javasolják. A kollegák nem tudják szabadságaikat kivenni, 
rengetek a túlmunka, túlóra, ami nem kerül kifizetésre. Megítélésük szerint egy ekkora 
településen és hivatalban kevés az egy fő felsőfokú végzettségű dolgozó. Megoldás 
lehetne a képzés is.  
 
Béndek József polgármester: 
Valószínű, hogy a gyámügyet, a szociális ügyeket, az adót elviszik. Hivatalok nem 
szűnnek meg. Az a törekvés, hogy egészséges arányok alakuljanak ki.  
 
Monárné Tarman Renáta jegyző: 
A számítástechnikai eszközök korszerűsítése és felújítása is kiemelt helyen szerepelt. 
 
Béndek József polgármester: 
Elkezdtük. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Jegyzői hatáskörbe tatozó feladatoknál a hiányosságokat folyamatosan pótoltuk, a 
hibákat kijavítottuk. A kálozi fogorvossal kell felvenni a kapcsolatot szerződéskötés 
céljából, illetve a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatban kell 
megállapodást kötni és rendeletet alkotni. A szabályzatokat folyamatosan aktualizáljuk. 
Irattár megfelelő kialakítása, zár, ajtócsere, polcok hiányosságai voltak az észrevételek. 
 
Béndek József polgármester: 
A legfontosabb dolgokat el kell készíteni, de a változások tavaszig lezáródnak, és akkor 
látjuk igazán mi lesz a hivatallal. Javaslom, fogadjuk el az intézkedési tervet, és szűkítsük 
le az ügyfélfogadási időt. Hétfő, szerda egész nap, pénteken 13 óráig legyen 
ügyfélfogadás. Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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121/2011. (X. 5.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Intézkedési tervek bemutatása 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Intézkedési tervek 
bemutatásával kapcsolatos tájékoztató ügyét 
előterjesztést, és a következő döntést hozta: 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete Molnárné Tarman Renáta jegyző által 
elkészített intézkedési terveket elfogadja, 
azzal, hogy az anyagi ráfordítást igénylő 
intézkedéseket a 2012. évi költségvetés tervezése 
és elfogadása során ismét vegye napirendre.  
 
Az intézkedési tervek a jegyzőkönyv 16., 17., 18. 
számú mellékleteiben találhatók terjedelmükre 
tekintettel. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. október 31.,  
 2012. február 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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122/2011. (X. 5.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Ügyfélfogadási idő a Polgármesteri 
Hivatalban 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatali 
ügyfélfogadási idő ügyét, és a következő döntést 
hozta: 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011. október 17. 
napjától a korábbi ügyfélfogadásnak megfelelő 
ügyfélfogadási rendet vezeti be az alábbiak 
szerint: 

Ügyfélfogadási rend 
Hétfő:   08:00 - 16:00  
Kedd:   Nincs ügyfélfogadás  
Szerda:   08:00 - 16:00  
Csütörtök:  Nincs ügyfélfogadás  
Péntek:   08:00 - 13:00  

Pénztári ügyfélfogadás , 
és házi pénztári kifizetés: 

Szerda: 08:00 - 15:00  
Polgármester ügyfélfogadása: 

Hétfő: 08:00 - 12:00  
Jegyző ügyfélfogadása: 

Szerda: 08:00 - 16:00  
Ebédszünet: 

minden nap 12:00 - 12:30  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a jegyzőt, hogy az Ügyrendet 
ennek megfelelően terjessze a testület elé.  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. október 17.,  
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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13.) Datatrans Internet Kft. bérleti szerződés ügye 
 

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

 
Az 1688-14/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
2005. szeptemberében a Datatrans Kft-vel létrejött egy szerződés, mely szerint a 
víztorony tetejére internet szolgáltatáshoz szükséges eszközöket helyezett el, és ennek 
fejében ingyenesen biztosította a hivatalban, az óvodában és a védőben az internet 
szolgáltatást. Éves szinten ez kb. 165 ezer Ft értéket jelent. A T-Home is bérel a 
víztorony tetején helyet, és évente kb. 800 ezer Ft bérleti díjat fizet. A Datatrans Kft-vel 
felmondtuk a szerződést, és ők ezt tudomásul vették, különösebb problémát nem jelent 
számukra. Azonban nem ilyen egyszerű a dolog, mert több soponyai lakosnak is ők 
szolgáltatják az internetet. A 800 és a 165 ezer Ft között kellene egy egészséges összeget 
meghatározni bérleti díjként. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A 10-20 előfizető ne legyen tárgyalási alap, mert a Datatrans fog szerződést szegni a 
lakossal szemben.  
 
Béndek József polgármester: 
Az Adonyi kábeltévé fog internetet szolgáltatni  az intézményeknek, havi 21.200 Ft-ért. A 
Dataranssal elég sok problémánk volt a szolgáltatást illetően. Azt szeretném, ha az 
internet költségét a bérleti díjból ki tudnánk fizetni és maradna pénzünk is.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Megnézném, hogy máshol mennyi bérleti díjat fizet a Datatrans Kft. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Hatalmazza meg a képviselő-testület a polgármester urat, hogy tájékozódjon a bérleti 
díjról, találjon megfelelő megoldást és tájékoztassa a testületet. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nem szeretem az ilyen megoldásokat. Vagy kösse meg a polgármester úr a szerződést a 
tudtom nélkül, vagy szeretnék látni egy táblázatot és döntést hozni. 
 
Béndek József polgármester: 
Utánanézek a bérleti díjnak, tájékoztatom a képviselő-testületet és meghozzuk a döntést. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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123/2011. (X. 5.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Datatrans Internet Kft. részére 
használati díj megállapítása 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Datatrans Internet Kft. 
részére használati díj megállapítása ügyét 
előterjesztést, és a következő döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy a Datatrans Internet 
Kft. által fizetendő bérleti díjjal kapcsolatban 
folytasson tárgyalást, illetve a környező 
szolgáltatási területeken nézzen utána a bérleti 
díj összegének, majd a tájékozódást követően a 
végleges döntés végett terjessze azt ismét a 
Képviselő-testület elé.  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. október 31. 
Felelős:  Béndek József polgármester 
 Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
 

14.) Bursa Hungarica 2012. pályázat ügye 
 

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

 
Az 1688-15/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az önkormányzat 3.000.-Ft támogatást biztosított minden felsőoktatásban résztvevő  
tanuló részére 10 hónapon keresztül. Évente kell arról dönteni, hogy csatlakozunk-e a 
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz. 15 és 20 fő között van a tanuló létszám, ez éves 
szinten kb. 500 ezer Ft kiadást jelent. Javaslom, csatlakozzunk az ösztöndíj pályázathoz 
és támogassuk a diákokat. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2011. (X. 5.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Bursa Hungarica 2012. csatlakozási 

ügye 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta Bursa Hungarica 2012. 
csatlakozási ügyét, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a pályázati eljárás során 
az on-line adatbázis használja.  

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert, hogy 
a csatlakozási nyilatkozatot írja alá, és a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. október 14. 
Felelős:   Béndek József polgármester 

 
 
Béndek József polgármester: 
A csatlakozáson túl a pályázati kiírás elfogadásáról is dönteni szükséges. Javaslom, hogy 
az előterjesztésnek megfelelően fogadjuk el a pályázati kiírást. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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125/2011. (X. 5.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Bursa Hungarica 2012. pályázati 
felhívás ügye 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta Bursa Hungarica 2012. 
pályázati felhívás ügyét, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanulók, 
illetve a jövő évben felvételt nyerő főiskolai 
hallgatók ösztöndíjra vonatkozó pályázati 
feltételeit elfogadja.  
 
Ennek keretében támogatásban részesíti a 
tényleges soponyai lakóhellyel rendelkező 
főiskolák, egyetemek nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató, illetőleg 2012/2013. 
tanévben tanulmányait megkezdő hallgatói közül 
a BURSA HUNGARICA önkormányzati 
ösztöndíjpályázat nyerteseit: 

 „A” típusú pályázat esetén 10 hónapon 
keresztül, 

 „B” típusú pályázat esetén 3 x 10 
hónapon keresztül. 

 
Az „A” típusú pályázati kiírás a jegyzőkönyv 19. 
számú mellékletét képezi, a „B” típusú pályázati 
kiírás a jegyzőkönyv 20. számú mellékletét 
képezi, terjedelmükre tekintettel. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Béndek József 
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. október 14. 
Felelős:   Béndek József polgármester 
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15.) Egyéb 

 
 
Lendvai Barnabás Dózsa utcai lakos: 
Egy éve történt a vörös-iszap katasztrófa. Az összegyűjtött adomány át lett utalva? 
 
Béndek József polgármester: 
Igén, még a tavasszal átutaltuk a támogatást, Devecser és Kolontár között fele-fele 
arányban. Az arányt a támogatást átutalók közösen határozták meg. A kisebb összeget 
személyesen vittük el Kolontárra, azok a családok kapták meg, ahol a haláleset történt. 
Szörnyű volt látni a pusztítást. A támogatás után küldtek egy köszönőlevelet és most az 
évforduló alkalmából elkészült emlékmű avatásra egy meghívót.  
A mai napra tervezett zárt ülés elmarad, tekintettel arra, hogy a meghívóban szereplő 
napirend okafogyottá vált.  
 
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 20:25 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 
 
 
 
 
 S i m o n  Z o l t á n  T h e i s z  I m r e   
 képviselő képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítők  
 


