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Iktatószám:   2079-3 / 2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 
december 7. napján 18:00 órakor, a Művelődési Ház nagy termében 
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott közmeghallgatáson. 

 
Jelen vannak: 

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

 
Meghívottak:    

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 

 

Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a lakosság részéről megjelenteket és a képviselő-testület 
tagjait. Örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk. A meghívó szerint négy napirendi pont 
van. A közmeghallgatáson Önök kapnak egy tájékoztatást, illetve kérdéseket tehetnek 
fel, észrevételeket tehetnek. Amire itt nem tudunk válaszolni, arra 15 napon belül 
megadjuk a választ. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 4 fő 
jelen van, így az ülés határozatképes. Nagy Zsolt, Theisz Imre képviselő jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni. Simon Zoltán képviselő később fog jönni. Elsőként a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szükséges dönteni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolom Hollósi Lászlóné képviselőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Lászlóné képviselő 
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2011. (XII.07.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 
– 2011. december 7-i közmeghallgatás 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. december 7-i 
közmeghallgatás jegyzőkönyvének jegyzőkönyv 
hitelesítő megválasztása ügyét és az alábbi 
döntést hozza:  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. december 7-i 
közmeghallgatás jegyzőkönyvének 
hitelesítésére  

Hollósi Lászlóné 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 Dr. Ulcz Gyula alpolgármestert. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ulcz Gyula alpolgármester 
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

146/2011. (XII.07.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 
– 2011. december 7-i közmeghallgatás 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011.december 7-i 
közmeghallgatás jegyzőkönyvének jegyzőkönyv 
hitelesítő megválasztása ügyét és az alábbi 
döntést hozza:  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011.december 7-i 
közmeghallgatás 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  
Határidő: azonnal 
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KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE: 

1.) Környezetvédelmi helyzetről szóló beszámoló 
2.) szociális ellátásokkal kapcsolatos  
3.) 2010.évi statisztikai összegzés a hivatali, önkormányzati munkáról 
4.) Közérdekű bejelentések, észrevételek 
 

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 közmeghallgatás 
napirendjét: 

 

147/2011. (XII.07.) számú képviselő-
testületi határozat  

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. 
december 7. napján 18:00 órakor 

tartott közmeghallgatás napirendjéről 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. december 7-én 18:00 órakor 
tartott közmeghallgatás napirendjét az 
alábbiakban határozza meg: 
 

1. Környezetvédelmi helyzetről szóló 
beszámoló  
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

2. Szociális ellátásokkal kapcsolatos 
tájékoztató  
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

3. 2010.évi statisztikai összegzés a hivatali, 
önkormányzati munkáról Előterjesztő:
 Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

4. Közérdekű bejelentések, észrevételek  
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.) Környezetvédelmi helyzetről szóló beszámoló 
 

Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 
Béndek József polgármester: 
A környezetvédelmi helyzeten a szűkebb környezetünket kell érteni. 
Problémát jelent, hogy a belterületi részen sok a gondozatlan telkeken lévő gyom. a 
tulajdonosokat sajnos nem minden esetben tudjuk figyelmeztetni, mert távol laknak. A 
szomszédokat zavarja a magas gyom, áthulló mag, illetve az allergia miatt is problémát 
jelent a közvetlen környezetre. A magánterületekre az önkormányzatnak nincs joga 
bemenni, mégis néhány esetben meg kellett tenni.  
A külterületeken is elég sok az elhagyott, műveletlen terület, ennek ellenére javulás 
tapasztalható, mert a gazdálkodóknak oda kell figyelni pld. a parlagfűre, mert ellenőrzik 
őket.  
A járdaszakaszok, illetve a gyalogos közlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása 
(gyomtalanítása, hó eltakarítás) az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége lenne. A 
járdaszakaszok nincsenek rendben, illetve több helyen nincs is meg a járdalap, ezért az 
úton közlekednek a gyalogos emberek. Ez nem tartható sokáig, ezért azon leszünk, hogy 
a járdákat rendbe tegyük. 
A belterületi elhanyagolt, műveletlen kertekkel kapcsolatosan 2011. évben lakossági 
bejelentésre 12 eljárás indult, hivatali felderítés nem történt. A felszólítást követően az 
ingatlanok rendbetétele azonnal megtörtént 
A hulladékgyűjtést településünkön a Vertikál Zrt. végzi. A szemétszállítás lakossági díja 
278.-Ft +ÁFA 2011. évben, a 2012. évi díjak megállapítás előző testületi ülésen történt, a 
szolgáltató 6 % emelést javasolt, a testület 5 % emelést fogadott el. Amennyiben a 
Vertikál Zrt ezt nem fogadja el, a különbözetet az önkormányzatnak kell fizetni a 
költségvetéséből. Vannak hiányosságok, amit továbbítunk a szolgáltató felé. Volt, hogy 
korábban kezdték a gyűjtést, illetve ürítéskor a kukákból kihulló szemetet otthagyják.  
 

Simon Zoltán képviselő 18:15 órakor érkezett, így a képviselő-testület 
létszáma 5 főre emelkedett, mely a határozatképességet nem 
befolyásolta. 
 
Évente egy alkalommal van lomtalanítás. A környéken élő sötétebb bőrszínű emberek 
ilyenkor megjelennek utánfutókkal, ezért a jövő évben ki fogunk jelölni egy zárt 
területet,ahová a lakosok el tudják vinni a hulladékot és onnan fogja elszállítani a 
Vertikál Zrt. 
2011. tavaszától megvalósult a „házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés” a Zöld 
Magyarország Kft. közreműködésével – lakosaink számára teljesen ingyenes, nem 
igényel többlet befektetést. Havonta egy alaklommal viszik el a PET palackot és a 
papírhulladékot. A szelektív hulladékgyűjtést próbáljuk megvalósítani, mert ez 
jelentősen csökkentené a költségeket, de úgy tűnik, hogy a feltételei még nem adottak.  
Településünk szennyvízcsatornázása sajnos nem teljes körű és problémamentes, az 
üzemelés próbaüzemet követően megkezdődött. 
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A csapadékvíz elvezetésének megoldása igen fontos önkormányzati feladat. A meglévő 
csapadékelvezető rendszerek karbantartása, az árkok, átereszek tisztántartása azonban 
az önkormányzat és az ingatlantulajdonosok közös feladata – a jövő évben a Startmunka 
mintaprojekt keretében ez a feladat önálló prioritást kapott. Egy-két átereszt már 
kitisztítottunk, a szabadság utcánál egy árkot újra nyitottunk.  
A belvíz rendezés feladata továbbra is megoldandó probléma, de ez csatlakozik az előző 
ponthoz.  
Kerti-tó vize és állapota sajnos a karbantartás hiánya miatt jelentősen megromlott, 
felborult az ökológiai egyensúlya, így a víz leeresztésre került. A Kerti-tó a település 
legszebb és legértékesebb része és el kell érnünk, hogy a jövőben is így legyen.  
Kiemelten fontos probléma a híres-hírhedt parlagfű, amelytől – a törvény erejénél fogva 
– a magyarországi telektulajdonosoknak június 30-ig az utolsó szálig meg kell 
szabadulniuk. 
Az allergiát kiváltó parlagfű irtásának célja többrétű: az nem csak a már egyébként is 
allergiás betegek érdekében kell, hogy megtörténjen az allergiás tünetek csökkentése 
céljából, hanem az allergia megelőzésének szempontjából is kiemelten fontos. 
2011. évben légszennyezettséggel kapcsolatosan (füst, tűzgyújtás) bejelentés nem 
érkezett hivatalunkhoz. 
A kerti hulladék égetésére a továbbiakban sincs lehetőség. Több bejelentés érkezett a 
lakosság részéről, hogy szennyvízszagot lehet érezni. a településen négy átemelő 
működik, szakaszosan. A szivattyúk automatikusan indulnak be. Mivel a csőben levegő 
van, ezért először a levegőt nyomják ki, ezért érezhető a bűz. Erre van megoldás, mert 
szűrőket kellett volna beépíteni az aknákba.  
Az állattartással kapcsolatban el kell mondani, hogy a korábbi évekhez képest 2011. 
évben nem került sor szabálytalan ebtartás, vagy kóborló eb miatt szabálysértési eljárás 
lefolytatására. A szabálysértési jogszabály nem változott, így továbbra is fokozottan kell 
figyelni az ebtartás szabályainak betartására. Kóbor ebek begyűjtésére továbbra is 
szerződéssel rendelkezünk, azonban hosszadalmas és nem egyszerű megvalósítani a 
tényleges begyűjtést (mire kiér a gyepmester a kóbor kutya már régen nincs a 
környéken). A kóbor kutyák összeszedése éves szinten 30-40 ezer Ft-ba kerül az 
önkormányzatnak. ennek nagy részét meg lehetne spórolni, ha az állatokra 
kiszabadulására jobban figyelnének a tulajdonosok. Jogos elvárás lehetne, ha egy állatot 
elüt az autó, akkor a tulajdonosa legalább lehúzza az úttestről, és esetleg el is temeti. Ez 
az esetek többségében nem így történik, és az önkormányzatnak kell eltemetni az állatot. 
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2. Szociális ellátásokkal kapcsolatos tájékoztató 
  

Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
  Előadó:  Béndek József polgármester 
 
 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Egyrészről alanyi jogon, 
másrészről méltányossági alapon járó szociális juttatás. Alanyi ápolási díjnál van 
lehetőség a kifizetett összeg 75 %-nak visszaigénylésére, míg a méltányossági alapon 
biztosított ellátás esetén erre nincs lehetőség.15 fő részesült 2011. évben alanyi jogon 
ápolási díjban, a kifizetett ápolási díj összege 2 845 180.-Ft, ebből az államtól 
visszaigényeltünk 2 133 885.-Ft-ot. 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás. Soponyán ezt az ellátási formát senki nem 
igényelte, és nem is került kifizetésre e címen szociális juttatás. 
Ebben az évben a rendszerét több alkalommal átalakították, okoztak ezzel sok 
többletmunkát. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Szociális törvény határozza meg a 
részlet szabályokat. 
Két típusa van: az év elején rendelkezésre állási támogatásnak nevezett, jelenleg 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás néven futó juttatás és rendszeres szociális segély. 
Rendszeres szociális segély: 26 fő részesült ebben a fajta támogatásban, összesen 
9 513 684.-Ft került kifizetésre, melynek 90 %-át, azaz 8 562 316.-Ft-ot a központi 
költségvetéstől visszaigényeltünk. 
Rendelkezésre állási támogatás / foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 34 fő részesült 
ebben a fajta támogatásban, összesen 9 811 505.-Ft került kifizetésre, melynek 80 %-át, 
azaz 7 849 204.-Ft-ot a központi költségvetéstől visszaigényeltünk. 
A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. 
Rendszere átalakult, az év elején pályázati alapon működött, és közölték a keretet (úgy 
létszám, mint költség oldalon), amiből az önkormányzat „gazdálkodhatott”, szeptember 
1-től kérelemre működik. A közfoglalkoztatásban részt vevők 2011. augusztus 31-ig a 
kötelező legkisebb minimálbért (8 óra esetén 78 000.-Ft) kapták, szeptember 1-től pedig 
a közfoglalkoztatási minimálbért (8 óra esetén 57 000.-Ft). 
43 fő vett részt, legnagyobb részt rövid távú közfoglalkoztatásban (napi 4 órás 
munkavégzés 2-3 hónap erejéig), és néhány fő hosszú távú közfoglalkoztatásban (napi 8 
órás munkavégzés, jelen esetben 9 hónap időtartam). 
2011. évben közfoglalkoztatásra összesen 8 352 000.-Ft került kifizetésre, melynek 70, 
illetve 90 %-át, azaz összesen 3 899 000.-Ft-ot visszaigényeltünk. A visszaigénylés 
utólagos, általában 2 hónap „csúszás” van benne. Jellemzően a település tisztaságával, 
karbantartásával kapcsolatos feladatokat látták el, azonban az intézményekben is 
közreműködtek a technikai feladatok ellátásában. 
2011. évtől a közfoglalkoztatás több alkalommal változott. Az év elején pályázat útján 
működött, jelenleg pedig programszerűen meghirdetett módon.  
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2012-ben az szokásos közfoglalkoztatáson felül önkormányzatunk részt vehet a Start 
munka mintaprojektben, ennek keretében előreláthatólag 65 főt szeretnénk 
foglalkoztatni különböző időtartamokban, de valamennyiüket 8 órás munkarendben. 
Ennek keretében 7 kiemelt projektet – közútjavítás, járdaépítés, belvíz elvezetés, 
konyhakert – fóliás zöldségtermesztés, erdőművelés, illegális hulladéklerakók 
megszűntetése és téli közfoglalkoztatás.  
A projektek elbírálása jelenleg van folyamatban a Belügyminisztériumban. Bízunk 
benne, hogy az elhatározás politikai indíttatású, és ezért végre fogják hajtani. A 
munkanélküliség csökkenni fog majd a statisztika szerint, a foglalkoztatás nő. Az 
értékteremtés a faluban létrejön, a falu összképét nagymértékben fogja javítani. A bért 
sajnos nem lehet befolyásolni. 
A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. Rendszere szeptember 1-től megváltozott 
– megszűnt a gáz- és távhő támogatás és a lakásfenntartási támogatás rendszerét 
kiszélesítette a jogalkotó.119 főnek került megállapításra normatív alapon a támogatás. 
Az önkormányzat e címen 643 400.-Ft-ot fizetett ki, melyből 90 %-ot, vagyis 579 060.-
Ft-ot visszaigényelt a központi költségvetésből. A rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás feltétele, hogy az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a gyermekvédelmi törvényben meghatározott 
százalékát. Ingyenes tankönyvellátásra, ingyenes iskolai étkezésre, illetve évi két 
alkalommal 5 800.-Ft – 5 800.-Ft pénzbeli támogatásra jogosít gyermekenként. Jelenleg 
145 gyermek jogosult erre az ellátási formára. A biztosított támogatást teljes egészében 
az állami költségvetés finanszírozta. 
Átmeneti segélyre azok jogosultak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – 
rendkívüli élethelyzet – miatt anyagi segítségre szorulnak. Részletszabályok, jövedelmi 
feltételek a helyi szociális rendeletben vannak szabályozva. Összege 2 000.-Ft-tól 8 000.-
Ft-ig terjedhet, azonban az évi 20 000.-Ft.-ot nem haladhatja meg személyenként. 
Minden segélyezés polgármesteri hatáskörbe tartozik. 56 főnek részesült segélyben, 
összesen 371 542.-Ft összegben, melyből 4 esetben összesen 29 000.-Ft összegben 
természetbeni tűzifa, illetve élelmiszercsomag megítélésére került sor, a többi esetben 
pénzbeli segélyt biztosított az önkormányzat. Az átmeneti segély 100 %-ban saját 
költségvetését terheli. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó 
család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került. Az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem összege nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át. Évente és 
gyermekenként legfeljebb 2 alkalommal adható. Ez a támogatás 100 %-ban az 
önkormányzat költségvetését terheli. 2011. évben 3 fő részére került megállapításra, 
összesen 15 000.-Ft összegben. 
Nyári gyermekétkeztetés:Pályázati úton a nyáron 30 gyermeknek napi egyszeri meleg 
étkeztetést biztosítottunk. Az óvoda konyhájáról tudtuk a jogosultaknak éthordóban 
elvinni az ételt. Összesen 610 500.-Ft összeget fordítottunk erre a célra, melynek 50 %-a 
az önkormányzat költségvetését terhelte. Volt pár személy, aki méltánytalannak, 
megalázónak érezte és nem tartott igényt az ételre. Helyettük másnak gyermekek kaptak 
ételt.  
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Temetési segélyre az jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott 
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt 
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 
veszélyezteti. Az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-
át. Az idei évben 6 személy kapott eddig temetési segélyt, személyenként 20 000 Ft 
összegben, összesen 120 000 Ft került kifizetésre. Egy kérelem elutasításra került sor a 
jövedelem miatt. 100 %-ban az önkormányzat költségvetését terheli 
Közgyógyellátásról röviden. A szociálisan rászorult személy részére az egészségi 
állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése 
érdekében biztosított hozzájárulás. Alanyi jogon 135 fő jogosult, normatív jogon 17 fő 
volt jogosult az idei évben. Méltányossági közgyógyellátás önkormányzatunknál nincsen. 
Önkormányzatunkat nem terheli ezzel kapcsolatban költség. 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás azok a soponyai állandó lakóhelyű, 
szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók jogosultak, akik állami felsőoktatási 
intézményekben, első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú 
továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben 
nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat. A támogatás összege 3 000 Ft/fő, melyet a 
megyei önkormányzat még kiegészíthet. Két típusa van, „A” és „B” típus. 2011-ben 11 db 
A típusú, 4 db B típusú, ösztöndíj került megállapításra. A kifizetés tekintetében 2011. 
januárjában 270.000.-Ft. míg 2011. augusztusában 255.00.-Ft kifizetése történt meg. 
2012. évre 13 db A típusú, 4 db B típusú ösztöndíj került megállapításra.  
Védendő fogyasztók azok a személyek, akik rendszeres szociális támogatásokban 
részesülnek, kérhetik a védendő fogyasztóvá nyilvánításukat. Ennek keretében 
részletfizetési kedvezményt, illetve 30 napos fizetési haladékot kaphatnak. A 
díjhátralékosok jelentős része részesül valamilyen rendszeres szociális ellátásban 
önkormányzatunknál, azonban vannak, akik nem kérték védett fogyasztói státuszt. 19 fő 
szerepel a gázszolgáltatónál védett fogyasztóként, míg 28 fő az áramszolgáltatónál. 
 
 

3. 2011.évi statisztikai összegzés a hivatali, önkormányzat 
munkáról. 

 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 

 
Az önkormányzat a forrásokat, a kapott központi támogatáson túl saját bevételei révén 
biztosítja ez évben is. A kiadásokat a központi támogatás csak részben fedezi, a központi 
támogatások nem nyújtanak fedezetet az alapellátások emelkedő színvonalú 
biztosításához. 
A saját forrás előirányzatát döntően vagyoni típusú valamint helyi adók, lakbér, bérleti 
díj, intézmények saját bevételei biztosítják. Iparűzési a gépjárműadóból jelentős 
kintlévőségünk van. Két-három alkalommal felszólítjuk az embereket az adó 
befizetésére. Aki a felszólítások ellenére sem fizeti meg az adót, annál sajnos 
kezdeményeznünk kell a rendszám levételét.  
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Nem tehetjük meg, hogy milliók kint legyenek, mert szükségünk van erre a pénzre. a 
tisztességes fizetőkkel szemben lenne igazságtalan, ha elnéznénk azoknak, akik nem 
fizetnek.  
Új adónem bevezetéséről nem gondolkodtunk, és amíg kényszer nem lesz, addig nem is 
fogunk ezen gondolkodni, viszont a már meglévő adókat szigorúan be fogjuk hajtani. 
2008-ban 131 544 eFt volt az állami támogatás,33 336 eFt saját bevétel, 2009-ben 
168 127 eFt állami támogatás mellett 29 603 eFt saját forrás, 2010-ben 226 493 eFt 
állami támogatás mellett 31 298 eFt saját forrás, 2011-ben 228 825 eFt állami támogatás 
és 30 892 eFt saját bevétel. Az utóbbi két évben ingatlanértékesítés nem történt, 
működési célra vettünk át pénzeszközöket. Az iparűzési adó 2011-ben 18 millió Ft, 
gépjárműadó 7 830 eFt. Az iparűzési adónál növekedés, a gépjárműadónál csökkenés 
tapasztalható. Van 171 ezer Ft kommunális adó elmaradás. Az intézményi működési 
kiadások 2008-ban 100 millió Ft volt, 2011-ben 184 millió Ft, mely jelentős emelkedést 
mutat. 
A képviselő-testület üléseit az SzMSz szabályozása szerint tartja. A maival együtt 21 ülés 
(ebből 6 zárt) volt (önkormányzati törvény rendelkezései szerint 6 ülés a kötelező) – 15 
alkalmat jelent. A képviselő-testület 144 határozatot hozott, és 19 rendeletet alkotott. 
Bár van Pénzügyi Bizottságunk, azonban azt hiába hívtuk össze, a tagok (elnök 
kivételével) nem jelentek meg, így érdemi munkát nem fejtett ki.  
Beruházásainkról röviden: A Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény külső szigetelése és tornatermi vizesblokk felújítása – 
pályázati támogatás bevonásával megvalósult, összesen 17 524 eFt értékben. Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására állami támogatást nyertünk. A pályázat nem 
tartalmazott olyan elemeket, amelyek nagyon fontosak, pld. az ablakcsere és a 
fűtéskorszerűsítés. A Művelődési Ház felújításával kapcsolatban az egyeztetések 
folyamatban vannak. Most térképezzük fel, hogy milyen műszaki tartalmat tudunk 
megvalósítani a rendelkezésre álló pénzösszegből. A pályázat előírásait be kell tartani, 
de azért ad mozgásteret. Azt gondolom mindannyiunk érdeke, hogy a településen legyen 
egy olyan korszerű objektum, ahova mindenki szívesen és örömmel jön. Ha valamire kell 
és szabad pénzt fordítani, akkor ezt igen fontos dolog. Több utca felújítása elkészült. 
Művelődési Ház melletti park rendben tétele elkészült. Kicsit fogyott a tartozásunk a falu 
felé, de még nagyon sok feladatunk van, mert az utcák, közterületek nagyon 
elamortizálódtak. Csak magunkra számíthatunk és az elmaradást magunknak kell 
elküzdeni. Ezért minden pályázati lehetőséget megragadunk. Tudom, kis változásokat 
tudtunk a faluban megvalósítani, de ez lassú folyamat. Türelem kell ahhoz, hogy látható 
jelei legyenek annak, hogy a települést szebbé tudjuk tenni. Egyszerre nem tudunk 
minden utcában tenni valamit, de a szándékunk meg van. Egy koncepció mentén 
próbáljuk tenni a dolgokat. Ehhez az Önök megértésére és türelmére is szükség van. 
Szeretnénk, ha minden hova jutna valami, de az egy év kevés idő, ezért türelmet kérek. 
Azon leszünk, hogy minél több dolgot meg tudjunk valósítani.  
Több rendezvény zajlott a településen, látogatottsága jelentős volt, bár néha csalódott 
voltam. A szervezés az önkormányzat és az intézmények együttműködésében zajlott. 
Soponya Napok kétnapos rendezvény megszervezése volt a legjelentősebb, kiadásait 
önkormányzati költségvetés fedezte. Számos nagy sikerű – és remélhetőleg folytatandó – 
civil kezdeményezésű program és rendezvény zajlott a településen. Jelenleg második 
alkalommal tartjuk az Adventi gyertyagyújtásokat. Alapvetően saját pénzből 
finanszírozzuk a rendezvényeket és a tartalmat, színvonalat illetően nincs 
szégyenkeznivalónk.  
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Önkormányzatunk az abai Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás tagja. 
Részt veszek a tanácsüléseken, bár néha nem tudom van-e értelme. A jegyzői értekezlet, 
kollégium esetleges, eseti jelleggel kerül megtartásra. Az általános iskolai feladatokat 
Aba Nagyközség Önkormányzat gesztorságával az Aba Sámuel Általános Iskola 
tagiskolájaként láttuk el 2011. augusztus 31. napjáig, majd szeptember 1-től önállóan. 
Művészeti oktatásban élenjáró iskolánk, idén is kiváló minősítést kapott. 
Önkormányzatunk fenntartásában működött augusztus 31-ig az abai Hétszínvirág 
Tagóvoda – gesztor szerepünk volt, azonban szeptember 1-től az óvodát is önállóan 
tartjuk fenn. Óvodai fenntartásban a létrejött megállapodásnak megfelelően járt el 
önkormányzatunk, a költségvetés és a gazdálkodás is ennek megfelelően zajlott. Az 
iskola fenntartására azonban sajnos nem ez a jellemző, a képviselő-testület döntését 
követően Aba Nagyközség Önkormányzatát írásban felszólítottuk kötelezettségeinek 
teljesítésére. Aba Önkormányzatával szemben adósságrendezési eljárás indult, a 
követeléseinket bejelentettük a pénzügyi gondnoknak mintegy 25 millió forint 
összegben. A gyerekjóléti és családsegítő feladatokat a kistérséggel szerződésben lévő 
„Jobb Otthon” Alapítvány látja el. A feladatellátás meglehetősen visszaesett, ha ez nem 
fog javulást mutatni, akkor megoldást kell keresnünk. Az alapítvány anyagi 
nehézségekkel küzd. A logopédia és nevelési tanácsadó feladatok ellátása a Többcélú 
Kistérségi Társulás keretein belül zajlik, az ellátás helye Seregélyes. 2011. január 1. és 
március 31. között a házi orvos az önkormányzat kinevezett alkalmazottja volt. 2011. 
április 1. napjától vállalkozásban látja el a feladatot. Az a tapasztalat, hogy a doktornő 
beilleszkedett, a szolgáltatással elégedettek az emberek. A finanszírozás is az előzőeknek 
megfelelően zajlott. A védőnői szolgálat önálló körzet, 2010. szeptember 1. napjától 
helyettesítéssel van ellátva a körzet, idén május 1-től 20 órás foglalkoztatás keretében. 
Az orvosi ügyelet ellátás a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül történik 
Abán.  Az átjárás gondot jelent, mert nincs közvetlen tömegközlekedés Abára. 
Az önkormányzat személyi állományába az óvodai, iskolai, művelődési házi és hivatali 
dolgozók tartoznak, illetve a közcélú foglalkoztatásban résztvevők ebből a Polgármesteri 
Hivatal személyi állományba 1 fő jegyző, 5 fő köztisztviselő és 1 fizikai állományú 
dolgozó tartozik (évközben több hiányzás és egy sajnálatos haláleset miatt 
átszervezésekkel és többletmunkával oldottuk meg a feladatot). 
A hivatalnál 2200 főszám került beiktatásra, illetve ehhez kapcsolódóan átlagban 15 
alszám tartozik (ez a tavalyi hasonló időszakhoz képest mintegy 20-25 % emelkedést 
mutat). Az ügyirat forgalmi statisztika az év végén készül el. 
A munka minőségét mutatja, hogy hatósági jogkörben hozott határozatok közül 3 
esetben nyújtottak be fellebbezést, a fellebbezés elbírálásra jogosult szerv a fellebbezést 
elutasította, és helyben hagyta az eredeti döntést, illetve ellenőrzéseink is rendben 
lezajlottak. Jelentős leterhelést jelentett (és jelent) a központi jogalkotásból eredő 
feladatok végrehajtása, és a rendszeres, halaszthatatlan, határidős adatszolgáltatások. Az 
új, és módosított törvények száma meghaladja eddig az időpontig a 165-et, a rendeleteké 
pedig több, mint 1500 jelentős százaléka tartalmaz az önkormányzatokra vonatkozó 
rendelkezést. Még ebben az évben több sarkalatos törvény, jogszabály megalkotása 
várható, melynek gyakorlati alkalmazására való felkészülésre igen rövid idő van. 
Jelentési kötelezettségeinek határidőben eleget tett, feladatait a rendelkezésre álló 
lehetőségek között igyekszik a lehető legjobban végezni. 
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Ami már biztosnak látszik, hogy jövő év július 1-től fel fognak állni a járások. Az iskola 
személyi állománya állami fenntartásba kerül jövő év szeptembertől. Mai tudásom 
szerint mi a székesfehérvári járáshoz fogunk tartozni. Csősz és Tác a polgárdi járáshoz. 
Nem életszerű, de ezt nem veszik figyelembe. Jelenleg folyik a küzdelem, hogy ne így 
legyen. 
Szeretném megköszönni a türelmüket, hogy végig hallgattak, és szeretném megköszönni 
minden embernek a munkáját. aki tett valamit a falu érdekében. Szeretném, ha minél 
többen vennénk részt a feladatokban, hiszen mindenkinek van dolga.  
Egy amerikai ember azt mondta egyszer, hogy nem csak azt kell nézni, hogy az 
önkormányzat mit tud tenni Önökért, hanem azt is, hogy Önök mit tudnak tenni a 
faluért. Sokan vannak még a pályán kívül, akiket szeretnék behívni a mezőbe. Van bőven 
probléma, amit meg kell oldani.  
 
 

4. Közérdekű bejelentések, észrevételek 
 
 

Béndek József polgármester: 
Most kérem Önöket, hogy tegyék meg észrevételeiket, illetve kérdezzenek és próbálunk 
válaszolni. 
 
Hufnágel József Rákóczi utcai lakos: 
Hallom, hogy az önkormányzat elég jó kapcsolatot ápol a Vertikál Zrt-vel. A chipes 
hulladékgyűjtés igazságosabb lenne. Mikor kívánja bevezetni az önkormányzat? 
 
Béndek József polgármester: 
Igyekszünk ápolni a kapcsolatot, de nem könnyűmert van bizonyos rugalmatlanság 
bennük.  A korszerűsítés irányába kellene elmozdulni, mert én is igazságtalannak tartom 
ezt a fajta kukás szállítást, mert a lakosságnak nagyon drága.  A szelektív gyűjtés 
megoldást jelentene, jelentősen csökkennének a költségek. 
 
Hufnágel József Rákóczi utcai lakos: 
Ez faluban már bevezették. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ha jól tudom, Csőszön vezették be próba jelleggel. 
 
Béndek József polgármester: 
A chipes szállítás lényege, hogy mérik a hulladékot, és csak annyit kell fizetni, amit 
elszállítanak. A kocsit át kell alakítani, ezért nem biztos, hogy ez a Vertikálnak megéri. 
Jelenleg a ki nem fizetett szemétszállítási díjakat kell behajtanunk, azzal együtt, hogy 
tudjuk, hogy igazságtalan. Szeretnénk lépni, de attól tartok, nem rajtunk fog múlni. 
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Varga Zoltán képviselő: 
Azt a tapasztalatom, hogy a Vertikál minden évben az infláció mértékét meghaladóan 
emeli a díjakat.  Kellene egy másik szolgáltatót keresni. Reggel 7 órakor kellene kezdeni 
a gyűjtést, és sokszor korábban jönnek. A kukákat összetörik, a kihulló szemetet 
otthagyják.  
 
Béndek József polgármester: 
Tudni kell, hogy ezek az emberek nem diplomás emberek, velük ezt a problémát nem 
tudjuk megoldani. A vezetőkkel kell megbeszélni. 
 
Gyenis József József utcai lakos: 
Én először is köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak. Az előző 8 évet 
lekörözték, mind az utcák, mint a rendezvények terén. A súlyadóval kapcsolatban 
kérdezném, hogy az olyan akinek az autóján nincs rendszáma, se lámpája mennyi 
súlyadót fizet? Az útjavítások csak akkor maradnak meg, ha vigyázunk rá. A traktorosok 
is fizessék meg a részüket, mert ők rongálják a legjobban az utakat. A súlykorlátozásnak 
van-e értelme? Kért-e valaki engedélyt? Arra is szeretnék választ kapni, hogy a Vadex 
mennyi iparűzési fizet? 
 
Béndek József polgármester: 
A súlyadó nem terjed ki a mezőgazdasági gépekre. A táblákat a szabályozás miatt tettük 
ki. Nehéz rászoktatni az embereket arra, hogy betartsák a szabályokat. Eddig négyen 
kértek engedélyt. Ehhez idő kell, van türelmi idő. A gyűjtőút teherbírása elbírja ezeket a 
járműveket. Ezt a problémát közösen kell megoldanunk. A sebességkorlátozó táblák 
elsősorban az ott lakók biztonságát szolgálják, az utak állapotát pedig a 
súlykorlátozással próbáljuk megóvni. Nem lehetünk mindenhol ott, de ellenőrizni 
fogunk. A befizetett iparűzési adó összegét nem adhatjuk ki, de a legnagyobb összeget a 
Vadex Zrt fizeti. Van még néhány nagyobb befizető, és sok kisebb vállalkozás. Van egy 
közterület használatról szóló rendeletünk, amely szabályozza a közterület fogalmát. 
Ezen a területen is rendet kell tenni. Első lépésként megkérjük az illetőt, hogy a 
közterületen tárolt építőanyagot, járművet szállítsa el. 
 
Gyenis József József utcai lakos: 
A KRESZ szabályozza a József utca forgalmát is. Hogyan lehet közlekedni rendszám 
nélküli géppel? 
 
Béndek József polgármester: 
Nem szívesen kérném meg a rendőrséget, hogy a Damjanich utcában ellenőrizze a 
forgalmat. Nem biztos, hogy azokkal van a gond, akiknek nincs rendszáma. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az iskola utcába a mai napig nincs kitéve a zsákutca tábla. 
 
Béndek József polgármester: 
Kint van a tábla, csak kicsit előrébb. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A Gábor Áron közben és a Bem közben sincs zsákutca tábla. 
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Béndek József polgármester: 
Ott még valóban nincs kitéve a tábla. Folyamatban van a kihelyezés. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Örülök, hogy elkészültek az utak, de nem mindegy hogy milyen áron. Aki nem tartja be a 
súlykorlátozást, arra milyen szankciók vannak? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A Rendőrség megbüntetni. 
 
Béndek József polgármester: 
A többség ezt tiszteletben fogja tartani véleményem szerint. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Az engedélynek van anyagi vonzata? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
2.200 Ft általános eljárási illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyegben kell leróni. 
 
Vargáné Koleszár Krisztina Arany J. utcai lakos: 
A szociális alapellátásoknál minek kell megtörténnie ahhoz, hogy az önkormányzat 
visszavegye az alapellátást? Az idősek nem fogadják el az ebédet az alapítványtól. 
Pszichiátriai esetek járkálnak az utcán napközben, ellátás nélkül  
 
Béndek József polgármester: 
A feltételeket meg kell teremtenünk. Látjuk, hogy nem jól működik az ellátás. Sajnos egy 
ember lát el több települést, kevesebb ideje jut egy-egy településre. Azon vagyunk, hogy 
ez a helyére kerüljön. Látjuk a problémát, de itt is van egy kialakult gyakorlat, vannak 
bizonyos érdekek. 
 
Gyenis József József utcai lakos: 
Legjobb, ha minél hamarabb megszüntetik a kapcsolatot az alapítvánnyal, mert nagyon 
nagy gondok vannak ott.  
 
Béndek József polgármester: 
Jó, hogy erről beszélünk, ezt fel kell gyorsítani. A feltételeket össze kell gyűjteni és nem 
szabad hagyni, hogy tovább fajuljon a helyzet. Ennél csak jobbat tudunk létrehozni. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Én kaptam egy A/4-es lapot, de nem kaptam azt az anyagot, amit a polgármester úr 
felolvasott. Simon Zoltán képviselő társam te kaptál olyan anyagot? 
 
Béndek József polgármester: 
Ez az anyag az én segédletem, vázlatokban tartalmazza a tájékoztatóm anyagát, de ha 
gondolod, kaphatsz belőle.  
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Varga Zoltán képviselő: 
A környezetvédelemmel kapcsolatban voltak dolgok. A legutolsó testületi ülésen 
mondta, hogy a temetőkben szeretné a konténert megszüntetni. Nem-e lehetne 
komposztálót felállítani? 
Sajnos azt tapasztaltam, hogy a fák el vannak száradva az út szélén. Ahol megszületik egy 
gyerek, egy fát ültetnek a tiszteletére. 
 
Béndek József polgármester: 
A temetői konténereket illetően, évente 2,5-3 millió Ft-ba kerül az elszállításuk. Öt 
konténerünk van. A szőlőhegynél megtartanánk, mert ott azt a célt szolgálja, ne az 
erdőbe dobálják a szemetet. A temetőkben készítenénk egy zárt, körbekerítet 
gyűjtőhelyet, ahol elégetnénk a hulladékot és csak a maradékot kellene elszállíttatni. 
Szégyen, hogy a temetői konténereket telerakják kommunális hulladékkal, háztartási 
gépekkel az emberek. 
Az év elején a Földanya Alapítvánnyal kötöttünk egy megállapodást, melynek az a 
lényege, hogy ahány gyermek születik annyi fát biztosítanak számunkra. Az idén 13 
gyermek született a településen, és 13 juharfát igényeltünk, melyet majd a tavasszal 
fogunk elültetni. Egy parkot szeretnénk kialakítani valószínűleg a katolikus plébánia 
mögötti területen és oda elültetnék a fákat. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Etyeken ez úgy történik, hogy az út mellett vannak a fák, ott vannak a nevek is. Nem 
találom jónak azt, hogy lomtalanításkor a szemetet el kell vinni egy helyre, mert az idős 
emberek nem biztos, hogy el tudják elvinni. 
 
Béndek József polgármester: 
Értesítést fogunk küldeni, és ahol az idős embereknél nem megoldható az elszállítás, 
akkor elhozzuk a hulladékot. 
 
 
Mivel a lakosság részéről több észrevétel, kérdés nem hangzott el, így Béndek József 
polgármester megköszönte a lakosság részvételét, a képviselők aktív munkáját, és a 
közmeghallgatást 20:15 órakor bezárta.  
 

k . m . f .  
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