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Iktatószám:  504-17/2012. 

 

J E GY ZŐ KÖN Y V  
 

Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 22. 

napján 16:00 órakor, a Művelődési Ház tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi 

S. u. 158.) tartott nyílt képviselő-testületi ülésén 

 

Jelen vannak: 

Béndek József  polgármester 

Dr. Ulcz Gyula  alpolgármester 

Hollósi Lászlóné  képviselő 

Nagy Zsolt   képviselő 

Simon Zoltán   képviselő 

Varga Zoltán    képviselő 

 

Meghívottak:    

Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 

Kósáné Balogh Ildikó óvodavezető 

 

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. Két képviselő jelezte, hogy nem tud 

jönni, Varga Zoltán képviselőről nem tudok. Ismertetem a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről rendelet megalkotása 

2. 2011. évi költségvetés módosításáról rendelet megalkotása 

3. A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 

szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet 

megalkotása 

4. Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/1994. 

(II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról rendelet megalkotása 

5. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

6. A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

7. Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézményben alkalmazott 

étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása 

8. Alapító okiratok módosítása 

9. 2012. évi munkaterv 

10. Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselői részére 

11. Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások önkormányzati ellátásba történő biztosítása 

12. Logopédiai beszámoló 2011/2012. tanév I. félévéről 

13. Közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatás és beszámoló 

14. Polgári védelemmel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos tájékoztató és beszámoló 

15. Egyebek 

 

Béndek József polgármester: 

Van-e a képviselő-testületnek módosító, illetve egyéb napirendi pont javaslata? 

 

A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt. 

 

Béndek József polgármester: 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

6/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozat 
 

2012. február 22. (szerda) napján 16:00 

órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés 

napirendjéről 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2012. február 22 (szerda) napján 16:00 órakor tartott 

nyílt képviselő-testületi ülés napirendjére tett javaslatot 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2012. február 22. (szerda) napján 16:00 órakor 

tartott nyílt képviselő-testületi ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

2.) 2011. évi költségvetés módosításáról 

rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

3.) A szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, a szociális és 

gyermekjóléti igazgatás helyi 

szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

4.) Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

közületi és lakossági díjának 

megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) 

számú önkormányzati rendelet 

módosításáról rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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5.) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

mértékéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

6.) A nemdohányzók védelmének helyi 

szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

7.) Gróf Zichy János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási 

intézményben alkalmazott étkezési 

térítési díjakról szóló rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

8.) Alapító okiratok módosítása 
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

9.) 2012. évi munkaterv 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

10.) Teljesítménykövetelmények alapját 

képező 2012. évi célok meghatározása a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

részére 
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

11.) Gyermekjóléti és szociális 

alapszolgáltatások önkormányzati 

ellátásba történő biztosítása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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12.) Logopédiai beszámoló 2011/2012. 

tanév I. félévéről 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

13.) Közfoglalkoztatással kapcsolatos 

tájékoztatás és beszámoló 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

14.) Polgári védelemmel, 

katasztrófavédelemmel kapcsolatos 

tájékoztató és beszámoló 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

15.) Egyebek 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 

felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a szükséges 

intézkedések megtételére  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  

 

 

NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE: 
 

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről rendelet megalkotása 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-2/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.  

 

Béndek József polgármester: 

A költségvetési tervezetet február 11-én kiküldtük, volt idő áttanulmányozni. Igyekeztünk figyelembe 

venni a jogszabályváltozásokat. A bevételeket és a kiadásokat nem a tavalyi, bázis adatok, hanem a 

várható adatok alapján építettük fel. A költségvetésünk 4 nagy fejezetre oszlik, iskola, óvoda, hivatal 

és a művelődési házra. A tavalyi évhez képest, miután a bevételeink jelentősen szűkültek, 

fejlesztéseket és beruházásokat nem terveztünk. Ezért szomorúak vagyunk, de év közben talán majd 

lesz lehetőség kisebb fejlesztésre, beruházásra. Az állami normatívák az intézmények kiadásának 

mindössze 40 %-ára adnak fedezetet, így 60 %-os önkormányzati támogatásra van szükség a 

működéshez. Ezt elő kell teremteni a normatívákból és a helyi bevételekből. Összességében a 

költségvetésben nincs hiány. Az év közbeni váratlan események, kiadások ezt befolyásolhatják, de 

összességében az intézmények működése biztosítva lesz. Az állam ahol tudja, fogja vissza a 

kiadásokat. A bölcsődék állami támogatását megszűntették, ezért a bölcsőde működtetését levettük a 

napirendről. Az iskola és az óvoda működtetése is nagyrészt az önkormányzatra hárul.  
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Az iskolát 2013. január 1-től átveszi az állam, és ő fogja működtetni. El lehet azon gondolkodni, hogy 

ez jó, vagy rossz, de az anyagi oldalát tekintve talán javít a település helyzetén. Nem biztos, mert 

ugyanakkor tervek vannak arról, hogy az egyéb helyi bevételek kisebb-nagyobb hányadát is el fogja 

vinni az állam. Lehet, hogy a helyi bevételek egy részét is el fogják venni az iskolával együtt. 

A nehézségünk az, hogy a település fejlesztésére tudunk-e fordítani valamekkora összeget, illetve egy 

kicsit a lemaradásunkból tudunk-e lefaragni. Ez sokat jelentene, mert ebben az állapotában a 

településünket nem szabad hagyni, ez meggyőződésem. 

A helyi bevétel növekedését a Kormány lehetővé tenné, de nincs szándékunkban új adót bevezetni, 

mert így is elég nagy teher van alakosságon. Ezt bizony a gépjárműadók fizetésénél látjuk. Sok a 

munkanélküli, egyre nehezebb az emberek megélhetése. Többet erről nem gondolom, hogy beszélnem 

kellene. Kérem, tegyétek meg az észrevételeket, kérdéseket. 

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

Néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Ez a költségvetés számomra megalapozottnak tűnik, most 

rádöbbentünk, hogy bázis szemlélet nélkül is lehet költségvetést tervezni. Látni kell, hogy szelíd ez a 

költségvetés, mert területfejlesztésre gyakorlatilag semmit nem tartalmaz. Bízom benne, hogy ezen 

menetközben valamit sikerül változtatni. Elvileg van benne 5-6 millió Ft, az év közbeni mozgásokból. 

Megmondom őszintén, hogy rosszabbra számítottam. Azt gondolom, hogy mint önkormányzatnak 

könnyebb lesz, ha az intézmények átstrukturálódnak, mert nem kis gondot jelent az intézmények 

fenntartása, működtetése. Megszavazhatjuk ezt a költségvetés tervezetet, kisebb feszültségeket látok 

benne, mint tavaly. Azt gondolom, ezzel el lehet indulni és menetközben úgy is majd változik. 

 

Béndek József polgármester: 

Én a magam részéről elfogadásra javaslom a 2012. évi költségvetést. Ez nem bebetonozott, az élet 

majd hozza magával a változásokat. A tavalyi év is így indult. Likviditási gondjaink nem voltak és 

abban bízom, hogy az idén sem lesznek. Az iskola, óvoda működni fog, a hivatal majd összehúzza 

magát. Amennyiben nincs több észrevétel, javaslom, fogadjuk el az idei költségvetést. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében lévő 

tartalommal – a rendelet terjedelmére tekintettel - 

megalkotja az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletet. 

 

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. 2011. évi költségvetés módosításáról rendelet megalkotása 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-3/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Béndek József polgármester: 

Az előre nem tervezhető, főleg szociális ellátási költségek menetközben realizálódnak, ezért a 2011. 

évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

2/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat és intézményei 2011. évi 

költségvetéséről szóló 4/2011. (III. 11.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzat és intézményei 2011. évi 

költségvetéséről szóló 4/2011. (III. 11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet 

megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében lévő 

tartalommal megalkotja az önkormányzat és intézményei 

2011 évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III. 11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet. 

A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 4. 

számú mellékletét képezi. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  

Határidő: azonnal  
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3. A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti 

igazgatás helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról rendelet megalkotása 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-4/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.  

 

Béndek József polgármester: 

Megkérem a Jegyző asszonyt, hogy röviden foglalja össze a lényeget. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

A helyi lakásfenntartási támogatás megszűnt, ezért a rendeletben hatályon kívül kell helyezni. A 

normatív lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe került át január 1-től. A foglalkoztatás 

elősegítő támogatás feltétele volt a környezettanulmány elkészítése. Ez hatalmas munkát és 

adminisztratív leterheltséget jelent, és többen kifogásolták. Ezért szeretném kérni, hogy ezt a részt 

helyezze hatályon kívül a képviselő-testület. A rendszeres szociális segélyre vonatkozó rendelkezést a 

nyugdíjkorhatár változása miatt kell pontosítani. 

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

A környezettanulmánnyal kapcsolatban lenne észrevételem. Indokolt esetben lehetne készíteni. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

A gyakorlatban ki kell értesíteni az ügyfelet, viszonylag részletes környezettanulmányt kell készíteni, 

és egy része sértő volt az emberek számára. Egy ügyintéző végzi ezt a feladatot, az adóügyek mellett 

és ez nagy leterheltséget jelentene. 

 

Béndek József polgármester: 

Jogszabály alapján nem kell az eljárás, de ez nem azt jelenti, hogy nem végezhető. 

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

Lehet száz esetből egynél indokolt lenne a környezettanulmány készítése, de ha hatályon kívül 

helyezzük, akkor nem lesz rá lehetőség. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Jelenleg pár fő van, aki ezt az ellátást kapja, mert szinte mindenkit bevontunk a közfoglalkoztatásba. 

Nagyon megkönnyítené a munkánkat, ha nem kellene környezettanulmányt készíteni.  

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

Indokolt esetben, hagyjuk meg a lehetőséget. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

A képviselő-testületnek kell megmondani, hogy mi az indokolt eset. A törvényben egyébként benne 

van. 

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

Akkor a törvény szellemében járjunk el. 

 

Béndek József polgármester: 

Amennyiben nincs több észrevétel, javaslom, fogadjuk el a rendeletmódosítást. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a 

szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 

szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és 

gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 

8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletében lévő 

tartalommal – a rendelet terjedelmére tekintettel - 

megalkotja a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a 

szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról 

szóló 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a 3/2012. (II. 23.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  

Határidő: azonnal  

 

4. Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának 

megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról rendelet megalkotása 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-5/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

 

Béndek József polgármester: 

Megjelent az új víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, mely az ivóvíz és a szennyvízdíjak 

megállapítására vonatkozó önkormányzati hatáskört megszüntette és hatósági áras szolgáltatást 

vezetnek be. Az ivóvíz és szennyvízdíjról korábban hozott rendeletünk ezzel hatályát vesztette és 

vissza kell vonnunk. Nem tehetünk mást. 

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

Nagy megnyugvással elfogadjuk. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 
 

az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és 

lakossági díjának megállapításáról szóló 

2/1994. (II. 24.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról  
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági 

díjának megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a jegyzőkönyv 8. számú mellékletében lévő 

tartalommal – a rendelet terjedelmére tekintettel – 

megalkotja az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és 

lakossági díjának megállapításáról szóló 4/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  

Határidő: azonnal  

 

 

5. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-6/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.  

 

Béndek József polgármester: 

Ugyanezt a jogkört kiterjesztették a hulladékkezelésre is. A hulladékszállítási díj rendeletünket is 

vissza kell vonnunk, de itt nem lesz hatósági áremelés, a 2011.évi díjat fogjuk visszaállítani.  

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének 

5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 
 

a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

mértékéről 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről szóló 

rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a jegyzőkönyv 10. számú mellékletében lévő 

tartalommal – a rendelet terjedelmére tekintettel - 

megalkotja a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

mértékéről szóló 5/2012. (II. 23.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  

Határidő: azonnal  

 

 

6. A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-7/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

A Fejér Megyei Kormányhivatal és az Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felhívta figyelmet a 

rendeletalkotásra, a dohányzás egészségkárosító hatásával szembeni fokozottabb védelem céljából. A 

nem dohányzók védelméről szóló törvénnyel összhangban mondja ki a rendelet, hogy hol szabad 

dohányozni. Fokozott ellenőrzéseket folytat majd a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv. A rendelet 

a környező települések rendeletéhez hasonlítottam, azonban találtam olyant, ahol szigorúbb 

rendelkezéseket vezettek be. 

 

Béndek József polgármester: 

Miután közülünk senki nem dohányzik, elfogultak vagyunk. A dohányzás egy kicsit generációs kérdés 

is. A cél, hogy egészségesek legyenek az emberek.  

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

Ez az én szememben szurkálódás. 

 

Béndke József polgármester: 

Javaslom, fogadjuk el a rendeletet. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 
 

a nemdohányzók védelmének helyi 

szabályairól 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a nemdohányzók védelmének helyi szabályairól szóló 

rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a jegyzőkönyv 12. számú mellékletében lévő 

tartalommal – a rendelet terjedelmére tekintettel - 

megalkotja a nemdohányzók védelmének helyi 

szabályairól szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  

Határidő: azonnal  

 

 

7. Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

intézményben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-8/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.  

 

Béndek József polgármester: 

Az étkezési térítési díj javaslatot a Pénzügyi Bizottság megvitatta. 9-10 %-os emelést javasol a szállító 

a dologi, személyi kiadások valamint az ÁFA emelés miatt. Az inflációs mértéket, valamint az ÁFA 

emelést figyelembe véve 5,2 %-os díjemelést javaslom elfogadni. Ez jelentős tétel, mert sok olyan 

gyerek van aki térítés nélkül étkezik szociális helyzetére tekintettel. Januárban kb. 800 ezer Ft-ot 

jelentett. A többi szolgáltatónál is az infláció mértékű emelés fogadható el.  

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Először a nyersanyagnormákat kell elfogadni a képviselő-testületnek.  

 

Béndek József polgármester: 

Aki a határozati javaslatnak megfelelően elfogadja a nyersanyagnormákat, kérem kézfeltartással 

jelezze.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

7/2012. (II. 22.) számú Képviselő-testületi 

határozat 
 

Gróf Zichy János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

alkalmazott nyersanyagnorma 

megállapításáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben alkalmazott 

nyersanyagnorma ügyét, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata a 2012. évben 

alkalmazandó nyersanyagnormákat az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Nyersanyag norma megállapítás Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában: 
 

 Nettó 

nyersanyag 

norma 

Rezsi 

költség 

Nettó 

vételár 

(rezsivel 

növelt) 

Nettó 

térítési 

díj 

Bruttó eladási 

ár (fizetendő 

térítési díj) 

Tízórai + uzsonna  146,93 97,95 244,88 244,88 213.- 

Ebéd 263,15 175,43 438,58 438,58 382.- 

Napközi összesen  

(3X étkezés) 
410,08 273,38 683,46 683,46 595.- 

Iskolai ebéd (menza) 263,15 175,43 438,58 438,58 382.- 

 

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné 

Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:   2012. február 29. 

Felelős:   Béndek József polgármester 

 

Béndek József polgármester: 

Aki elfogadja a közoktatási intézmények alkalmazott térítési díjakról szóló rendelet módosítást, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

 

a közoktatási intézményekben alkalmazott 

étkezési térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 

30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési 

térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet 

megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a jegyzőkönyv 14. számú mellékletében lévő 

tartalommal – a rendelet terjedelmére tekintettel – 

megalkotja a közoktatási intézményekben alkalmazott 

étkezési térítési díjakról szóló 7/2011. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2012. (II. 

23.) önkormányzati rendeletet. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. február 29.  

Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  

 

 

8. Alapító okiratok módosítása 
Előterjesztő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-9/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.  

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Tavaly decemberben az új Államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet új 

szabályokat hozott. Külön kell kezelni a hivatalt és az önkormányzatot. A szakfeladatokat is szét 

kellett bontani. A polgármesteri hivatalnál a szakfeladati rendet az alapító okirat tartalmazza, ezért 

szükséges ennek módosítása. Az önkormányzat tekintetében a szakfeladatokról jelenleg elegendő egy 

képviselő-testületi határozatot hozni, és abban szabályozni. A két intézmények külön adószám és 

számlaszám kell január 1-től, és ezeket is tartalmazni kell az alapító okiratoknak. 

 

Béndek József polgármester: 

Javaslom, fogadjuk el az alapító okirat módosításokat. 

Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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8/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozat  

 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosításáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosítása ügyét, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

I. 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának bevezető 

bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

 

Jelen Alapító Okirat módosításánál a képviselő-

testület a: 

- 2010. évi XC. törvény, egyes gazdasági és pénzügyi 

tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról  

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

- 1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 

államháztartási törvény végrehajtásáról működési 

rendjéről  

- 56/2011. (XII.31.) NGM. rendelet a szakfeladat-

rendről és az államháztartási szakágazati rendről 

szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek alapul 

vételével készítette el. 

 

II. 

Az Alapító Okirat III. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„841126 önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 

 

Sorszám Szakfeladat megnevezése Száma 

1. Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841114 

2. Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 841115 

3. Országos, települési és helyi nemzetiségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 

4. Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 

5. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 

6. Statisztikai tevékenység 841173 

7. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

841126 

8. Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 821000 
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III. 

Az Alapító Okirat V. pont 2. bekezdése – Az ERSTE 

Bank Zrt-nél az alábbi bankszámlákkal rendelkezik – az 

alábbiak szerint módosul: 

„Az ERSTE Bank Zrt-nél az alábbi bankszámlával 

rendelkezik: 

11600006 – 00000000 – 52948527 ” 

 

IV. 

Az Alapító Okirat IX. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az eredeti Alapító Okirat 2005. április 6. napján 

lépett hatályba, ezt módosította Soponya Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 29., 

2009. szeptember 16., és 2009. november 11., 2010. 

december 9., 2012. február 22. napján elfogadott 

határozataival.” 

 

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: 

Javaslom fogadjuk el a Mesevár óvoda alapító Okirat módosítását. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

9/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozat  
 

Mesevár Óvoda Alapító Okiratának 

módosításáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Mesevár Óvoda Alapító Okirat 

módosítása ügyét, és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Mesevár Óvoda Alapító Okiratának bevezető 

bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

 

Jelen Alapító Okirat módosításánál a képviselő-

testület a: 

- 2010. évi XC. törvény, egyes gazdasági és pénzügyi 

tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról  
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- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

- 1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 

államháztartási törvény végrehajtásáról működési 

rendjéről  

- 56/2011. (XII.31.) NGM. rendelet a szakfeladat-

rendről és az államháztartási szakágazati rendről 

szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek alapul 

vételével készítette el. 

 

II. 

Az Alapító Okirat 2.3. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

„2.3.  Adóigazgatási száma: 16701944 – 2 – 07” 

 

III. 

Az Alapító Okirat kiegészül a következő 2.4. ponttal: 

„2.4.  Mesevár Óvoda számlavezető pénzintézete 

és számlaszáma:  

ERSTE Bank Hungary Zrt. 

11600006 – 00000000 – 52948936” 

 

IV. 

Az Alapító Okirat 7. pont első bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

„Önálló jogi személy. Önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében teljes jogkörű, önálló bérgazdálkodási 

jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati 

költségvetési szerv.” 

 

V. 

 

Az Alapító Okirat 10.7. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

10.7. Takarítás 812000 

 

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: 

Javaslom, fogadjuk el Gróf Zichy János Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Alapító Okirat módosítását. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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10/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozat  
 

Gróf Zichy János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Alapító Okiratának módosításáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Gróf Zichy János Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 

Okirat módosítása ügyét, és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gróf Zichy János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának bevezető 

bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

Jelen Alapító Okirat módosításánál a képviselő-

testület a: 

- 2010. évi XC. törvény, egyes gazdasági és pénzügyi 

tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról  

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

- 1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 

államháztartási törvény végrehajtásáról működési 

rendjéről  

szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek alapul 

vételével készítette el. 

 

II. 

Az Alapító Okirat 7. pont első bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

„Önálló jogi személy. Önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében teljes jogkörű, önálló bérgazdálkodási 

jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati 

költségvetési szerv.” 

 

III. 

Az Alapító Okirat kiegészül a következő 16. ponttal: 

„16. Az Intézmény adóigazgatási száma: 15794196 2 – 

07” 

 

IV. 

Az Alapító Okirat kiegészül a következő 17. ponttal: 

„Az Intézmény számlavezető pénzintézete és 

számlaszáma:  

ERSTE Bank Hungary Zrt.  11600006 – 

00000000 52949061” 
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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: 

Az intézmények önálló gazdálkodással bírnak, az önkormányzat felügyelete alatt. Önálló 

bankszámlájuk van, de csak az önkormányzat rendelkezhet felettük. Javaslom, fogadjuk el Soponya 

Nagyközség Önkormányzata alaptevékenységei államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolását.  

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

11/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozat  
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata  

alaptevékenységei államháztartási 

szakfeladat-rend szerinti besorolásáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta Soponya Nagyközség 

Önkormányzata alaptevékenységei államháztartási 

szakfeladat-rend szerinti besorolása ügyét, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

I. 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete Soponya Nagyközség Önkormányzata 

alaptevékenységei államháztartási szakfeladat-

rend szerinti besorolását az alábbiak szerint 

fogadja el, és hagyja jóvá: 

 

Sorszám Államháztartási szakfeladat megnevezése Száma 

1. Települési hulladék vegyes begyűjtése 381103 

2. Útépítés 421100 

3. Önkormányzati jogalkotás 841112 

4. Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841114 

5. Önkormányzati képviselő választásához kapcsolódó 

tevékenységek 

841115 

6. Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 

7. Országos és népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 

8. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

841126 

9. Adó,- illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 
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10. A költségvetés végrehajtása 841143 

11. Nemzeti ünnepek programjai 841191 

12. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841192 

13. Kultúra területi igazgatása és szabályozása 841223 

14. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 

841401 

15. Közvilágítás 841402 

16. Önkormányzatok elszámolásai 841901 

17. Központi költségvetési befizetések 841902 

18. A polgári védelem ágazati feladatai 842531 

19. A lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás 842532 

20. Ár-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842541 

21. Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység 842543 

22. Szociális ösztöndíjak 854234 

23. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882000 

24. Rendszeres szociális segély 882111 

25. Lakásfenntartási támogatás 882113 

26. Ápolási díj alanyi jogon 882115 

27. Ápolási díj méltányossági alapon 882116 

28. Rendszeres gyermekvédelmi, pénzbeli ellátás 882117 

29. Óvodáztatási támogatás 882119 

30. Átmeneti segély 882122 

31. Temetési segély 882123 

32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 

33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882125 

34. Egyéb önkormányzati, eseti pénzbeli ellátások 882129 

35. Közgyógyellátás 882202 

36. Köztemetés 882203 

37. Civil szervezetek működési támogatása 890301 

38. Közcélú foglalkoztatás 890441 

39. Közhasznú foglalkoztatás 890442 

40. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 890506 

41. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502 

42. Város-, községgazdálkodások m.n.s. szolgáltatások 841403 

43. Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása 843044 

44. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 

45. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 

 

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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9. 2012. évi munkaterv 
 Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

 Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-10/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.  

 

Béndek József polgármester: 

Kötelezően 6 ülést kell tartani. Tavaly több mint húsz ülést tartottunk, a fele rendkívüli volt, mert a 

pályázatok miatt gyorsan kellett döntetnünk. A képviselő-testületi üléseket minden hónap harmadik 

szerdáján, 16:00 órakor tartjuk a munkaterv szerint, az aktuális napirendekkel.  

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

12/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozat  

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta Soponya Nagyközség 

Önkormányzat 2012. évi munkatervének az ügyét, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény 

12. § (1) bekezdés szabályozása szerint a határozat 1. 

számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el 2012. évi 

munkatervét. 

 

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné 

Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:   2012. évben folyamatosan 

Felelős:   Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
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10. Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok 

meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 
Előterjesztő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-11/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Jogszabály írja elő a teljesítményértékelés meghatározását. Az Országgyűlés megalkotta a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvényt, amely március 1-én lép hatályba, a 

jogszabály teljesítményértékelés része csak július 1-én lép hatályba. A önkormányzati célokat kell 

meghatározni. A célok többek között:  

- a szakszerű és ügyfélközpontú ügyintézés biztosítása,  

- hatékony ügyintézés,  

- együttműködés a lakossággal,  

- esélyegyenlőség,  

- törvényesség biztosítása,  

- a határidők maradéktalan betartása,  

- a feladatok ellátásához szükséges jogszabályok, előírások megismerése, nyomon követése,  

- szakmai képzés, továbbképzés, önképzés megvalósítása,  

- bevételi források feltárása, gyarapítása pályázatok útján,  

- költséghatékony, takarékos gazdálkodás megvalósítása,  

- az önkormányzat és a hivatal követeléseinek hatékony behajtása,  

- a hátralékok csökkentése,  

- a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése,  

- a belső ellenőrzési terv teljesítése,  

- szabályzatok aktualizálása,  

- integrált pénzügyi és ügyviteli nyilvántartási programok bevezetése. 

 

Béndek József polgármester: 

A kintlévőségek hatékony behajtását említette a Jegyző asszony. Több millió Ft-ra tehető a 

kintlévőségek összege, mely kamatmentes kölcsönökből és adóhátralékokból tevődik össze. Jó lenne, 

ha emberekben tudatosulna a tartozások befizetése, mert a településnek fog hiányozni ez a pénz. A 

legnagyobb tétel a gépjármű adóhátralék. Vannak szankciók, a tartozók nevét az önkormányzat közzé 

teheti, de ezzel nem szeretnék élni. Inkább felszólítjuk őket, hogy találjanak megoldást a problémára, 

keressék fel a hivatalt. Olyan is van, aki nem is akarja kifizetni a tartozását. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

A jogszabály szerint a jegyző hatáskörébe tartozik az adóbehajtás, illetve annak eldöntése, hogy 

közzéteszi-e a tartozók listáját. A gépjármű adó tartozásoknál folyamatban van a munkabérből letiltás, 

illetve a forgalomból való kivonás kezdeményezése. 

 

Béndek József polgármester: 

Az elmúlt pár évben erre a hivatal nem fektetett elég hangsúlyt, és hatalmas összegek halmozódtak fel.  

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

A gépjárműadót miért nem lehet beszedni? Szerintem azt a legkönnyebb, mert aki nem fizeti, le kell 

vetetni a rendszámot.  

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Most itt tartunk, de rengeteg ilyen ember van, és a fokozatosság elvét be kell tartani. 
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Béndek József polgármester: 

Három fizetési felhívást küldünk ki eddig. Az iparűzési adó fizetéssel kevesebb gond van, mint a 

gépjárműadóval. A kamatmentes kölcsönökkel viszont nem tudunk mit kezdeni, mert nem lehet 

letiltani. 

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

Lehet, hogy nem tudjuk letiltani, de legalább ne adjunk újabb kölcsönt az érintetteknek. 

 

Béndek József polgármester: 

Erre figyelünk. Volt rá példa, hogy segélyből akarta valaki visszafizetni a kölcsöntartozását. 

Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el a teljesítménykövetelményeket. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

13/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozat  
 

Teljesítménykövetelmények alapját képező 

2012. évi célok meghatározása a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői részére teljesítménykövetelmények alapját 

képező 2012. évi célok meghatározásának az ügyét, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselői részére 

teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi 

célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1) Az önkormányzat és a polgármester 

programjában foglalt célok teljesítését szolgáló 

döntések előkészítése az éves munkatervek 

alapján, azok megfelelő szakmai, jogi, pénzügyi, 

kommunikációs megalapozásával. 

2) A hatályos jogszabályok és képviselő-testületi 

döntések által meghatározott közigazgatási és 

önkormányzati feladatok végrehajtása során a 

szakszerű és ügyfélközpontú ügyintézés 

biztosítása.  

3) Közreműködés a Polgármesteri Hivatalban az 

ügyfélközpont, szolgáltató jellegű, hatékony 

ügyintézésben, együttműködés a lakossággal, 

esélyegyenlőség, törvényesség biztosításában, 

törekedve az ügyfelek gyors és hatékony 

kiszolgálására, a határidők maradéktalan 

betartására. 
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4) A feladatok ellátásához szükséges jogszabályok, 

előírások széleskörű megismerése, a 

jogszabályváltozások nyomon követése, 

elsajátítása. 

5) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi továbbképzési 

tervével szinkronban a munkaköri feladatok 

ellátásához kapcsolódó szakmai képzés, 

továbbképzés, önképzés megvalósítása, 

minőségelvű közigazgatás kialakítása.  

6) Az Önkormányzat pénzügyi bevételi forrásainak 

feltárása, gyarapítása pályázatok útján is. 

Költséghatékony, takarékos gazdálkodás 

megvalósítása a hatályos intézkedések 

figyelembevételével. Hatékonyabb, olcsóbb 

közigazgatás működtetése. 

7) Az önkormányzat és a hivatal követeléseinek 

behajtása érdekében további intézkedések tétele. 

Az hátralékok csökkentése. A hátralékok 

behajtását a jogszabályi lehetőségek maximális 

betartásával érvényesítse a hivatal. 

8) A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, az 

érintettek értesítése, a pályázati anyagok 

elkészítése, ezzel kapcsolatos szervezési munka 

ellátása. A nyertes pályázatok menedzselése, 

lebonyolítása, kiemelt figyelemmel az Európai 

Uniós projektekre. A lezárt pályázatok esetében a 

kötelező fenntartási időszakban eleget tenni a 

jelentési kötelezettségeknek. 

9) A képviselő-testület által elfogadott 2012. évi 

belső ellenőrzési terv teljesítése. 

10) A szabályzatok aktualizálása, felülvizsgálata. A 

belső kontrollrendszer, s ennek részét képező 

FEUVE (folyamatba épített előzetes, utólagos és 

vezetői ellenőrzés) rendszer hatékony 

működtetése. 

11) A gyermekjóléti, a szociális és egészségügyi 

igazgatás területén a jogszabályváltozásoknak 

megfelelő helyi szabályozás folyamatos 

figyelemmel kísérése, a támogatások 

hatékonyságának növelése. 

12) Az önkormányzat képviselő-testületének és 

bizottságának, tanácsnokainak összehangolt 

működéséhez a szükséges szervezőmunka és a 

pontos adminisztrációs tevékenység biztosítása. 

13) Integrált pénzügyi és ügyviteli, nyilvántartási 

programok bevezetésében való együttműködés. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:   2012. március 31. 

Felelős:   Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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11. Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások önkormányzati 

ellátásba történő biztosítása 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-12/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi. 

 

Béndek József polgármester: 

Jelenleg ezt a feladatot a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Jobb Otthon Alapítvány 

látja el. Az elmúlt években folyamatosan romlott és romlik a szolgáltatás színvonala, ezért gondoltunk 

arra, hogy az önkormányzat saját hatáskörben látná el a feladatokat. Az állami normatíva fedezné a 

kiadásokat, sőt előzetes számítások alapján még kb. 500 ezer Ft bevételünk meg is maradna. A 

személyi feltételeket tudjuk biztosítani.  

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

A magam részéről azt gondolom, hogy lehet már tavaly meg kellett volna tenni ezt a lépést. Ha a 

normatívából nem is marad semmi, akkor is minél gyorsabban, itt helyben oldjuk meg ezt a feladatot. 

 

Béndek József polgármester: 

Április 1-től tudnánk átvenni a feladat ellátást, mert van átfutási idő. Amennyiben nincs több 

észrevétel, javaslom, hogy április 1-től az önkormányzat önállóan lássa el a településen a 

családsegítési és gyermekjóléti feladatokat. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

14/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozata 
 

Szociális étkeztetési, házi szociális 

gondozási, gyermekjóléti és családsegítési 

feladatok ellátásáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a szociális étkeztetési, házi szociális 

gondozási, gyermekjóléti és családsegítési feladatok 

ellátásával kapcsolatos ügyet, és az alábbi döntést hozta:  

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy 2012. április 1. napjától önálló feladat 

ellátásban kívánja megvalósítani  

- szociális étkeztetési,  

- házi segítségnyújtási,  

- családsegítési és  

- gyermekjóléti feladatok  

ellátását. 
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Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné 

Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2012. február 29. 

Felelős:  Béndek József polgármester 

 

 

Béndek József polgármester: 

Kérem, hogy hatalmazzon fel a képviselő-testület a működéshez szükséges engedély benyújtására. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

 

15/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozata 
 

Szociális étkeztetési, házi szociális 

gondozási, gyermekjóléti és családsegítési 

feladatok ellátásával kapcsolatos 

felhatalmazásokról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a szociális étkeztetési, házi szociális 

gondozási, gyermekjóléti és családsegítési feladatok 

ellátásával kapcsolatos felhatalmazások ügyét, és az 

alábbi döntést hozta:  

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy felhatalmazza Béndek József 

polgármestert, hogy a 14/2012. (II. 22.) számú 

képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint a 2012. 

április 1. napjától megvalósuló –szociális étkeztetési, házi 

segítségnyújtási, családsegítési és gyermekjóléti 

feladatok – feladat ellátás érdekében 

- a szükséges szakmai létszám biztosításáról 

gondoskodjon; 

- a feladat ellátás érdekében szükséges szakmai 

programokat és anyagokat készíttesse el 

- a zökkenőmentes feladat ellátás érdekében a 

szükséges beszerzéseket bonyolítsa le és a 

helyiséget biztosítsa 

- a működési engedély iránti kérelmet nyújtsa 

be 

- a feladat ellátáshoz kapcsolódó valamennyi 

szükséges intézkedést megtegye. 
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Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné 

Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:   2012. február 29. 

Felelős:   Béndek József polgármester 

 

 

12. Logopédiai beszámoló 2011/2012. tanév I. félévéről 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-13/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi.  

 

Béndek József polgármester: 

A logopédus megküldte az I. félévről készítetett beszámolóját. A településen 26 fő mozgásszervi 

fogyatékos, 7 fő látás sérült, 1 fő hallás sérült, 5 fő értelmi fogyatékos és 1 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek van. Az intézményvezetők elégedettek a logopédus munkájával. Amennyiben nincs 

kérdés, javaslom fogadjuk el a beszámolót. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

16/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozata 
 

Logopédiai beszámoló a 2011/2012. tanév I. 

félévről  
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2011/2012. tanév I. félévéről szóló 

logopédiai beszámoló ügyet, és az alábbi döntést hozta:  

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

Farkasné Szűrös Ágnes logopédus által készített, a 

2011/2012. tanév I. félévére vonatkozó logopédiai 

beszámolót elfogadja. 

 

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné 

Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2012. február 29. 

Felelős:  Béndek József polgármester 
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13. Közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatás és beszámoló 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-14/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú mellékletét képezi. 

 

Béndek József polgármester: 

Az Abai Kistérség lehetőséget kapott a START program beindítására. Pályázni lehetett különféle 

projektek, feladatok elvégzésére. Mi eredetileg 7 projektre nyújtottunk be pályázatot. Téli 

közfoglalkoztatás, konyhakerti zöldségtermesztés, közutak javítása, felújítása, járdaépítés, belvíz 

elvezetés, illegális hulladéklerakó felszámolás és erdőművelés. Az útépítés a Soponya-Kisláng közötti 

összekötő út padka építése és a mezőgazdasági utak egy részének a rendbetétele projektet jelenti. A 

belvízrendezési feladatok között az árkok, átereszek rendbetétele szerepel. Járdaépítés, a meglévő 

járdák felújítását, illetve új járda szakaszok építését jelenti. Erdő felújításra is beadtuk a pályázatot, de 

nem valószínű, hogy elfogadják. Tarvágást kellene végeznünk az erdőben és újat kellene telepíteni 

helyette. A környezetvédelmi hatóság többször felszólított bennünket egy régi illegális hulladéklerakó 

felszámolására, ahová a mai napig viszik a hulladékot, ezért ennek a rendbetételére is pályáztunk. A 

közfoglalkoztatás kezdete február 15, kivétel a konyhakert és fóliás zöldségtermesztés, mert ott 

március 1-én indul a munka. Hatvanöt regisztrált munkanélkülit tudunk foglalkoztatni. A 

munkaszerződéseket már megkötöttük. A többség elfogadta a munkát. Ahány feladat, annyi brigád 

lesz. Minden brigád élén lesz egy munkairányító. Bizonyára nehezen fog beindulni a munka és lesznek 

problémáink. Már most is adódtak gondok, mert volt, aki nem vállalta el a munkát, néhány ember 

gyorsan el tudott helyezkedni. A többség azonban elfogadta a munkát, részt vett az orvosi vizsgálaton, 

munkavédelmi oktatáson. Szerszám és munkaruhával látjuk el őket. A Pénzügyi Bizottsági ülésen 

elhangzott, hogy ki fogja kézben tartani ezeket az embereket? Ez jó kérdés. Ez ki fog alakulni 

hosszútávon. Azt tudni kell, hogy ezek nem roham brigádok lesznek, de talán valamilyen értéket 

tudunk teremteni. Kb. 70 millió forint támogatást kapunk erre a feladatra, a bér, járulékok valamint a 

dologi kiadások fedezetére. Nekünk lényegében nem kerül semmibe, mert 100 %-os a támogatás. 

Több cél is vezényelt bennünket. A település fejlesztésén talán ezen a csatornán keresztül tudunk 

valamit tenni. Ez a 65 ember talán kicsit több jövedelemhez fog jutni, és ezeknek a családoknak a 

helyzetén egy kicsit talán tudunk javítani. Az is fontos, hogy talán lesz közülük pár ember, aki el tud 

majd közben helyezkedni, hiszen a közfoglalkoztatás célja, hogy visszavezesse az embereket a munka 

világába és dolgozzanak. Jó lenne, ha ezek a célok bizonyos mértékben megvalósulnának. Én bízom 

abban, hogy valami eredménye lesz.  

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

Ezek roppant ambiciózus tervek. Amikor megláttam az összeget, kicsit megdöbbentem. Ha fele 

összejön, már nagyon jó lesz. Meg kell próbálni. Az a legfontosabb, hogy a munkák eredménye itt 

marad a faluban. Nem lesz egyszerű, de bízunk benne, hogy valamit sikerül kihozni belőle.  

 

Béndek József polgármester: 

Szelektálódott már a létszám az első nekifutásra is. Nem lesz könnyű, de ezeknek az embereknek a 

nagy része már tavaly is dolgozott, rövidebb időtartamig. Ha a projektek fele megvalósul, már léptünk 

egyet, és az összeg nagyon csábító volt, mert még egy ilyen alkalom nem lesz. A szerszámoktól 

kezdve, mindent a támogatásból lehet fedezni. Igyekszünk jó szerszámokat vásárolni. Jelentős 

adminisztrációt is jelent, mert hetente kell fizetni az embereknek. A hagyományos közfoglalkoztatás 

keretében, a 65 főn felül jelenleg, 11 embert foglalkoztatunk, napi 6 órás időtartamban. Két fő 

foglalkoztatása február 1-től március 31-ig tart, szociális kapcsolattartó munkakörben dolgoznak, az 

időskorúakat, egyedül élőket keresik fel, próbálnak nekik segítséget nyújtani. 9 fő február 15-től július 

15-ig dolgozik, közülük 6 fő településtisztaság, karbantartás területén, 1 fő a START 

közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatokat látja el, 2 fő pedig a hivatali 

munkában segít. A hagyományos közfoglalkoztatást 85 %-ban támogatja az állam. Jelenleg hat órás 

foglalkoztatás van, de valószínűleg 8 órásra is lesz majd lehetőség. 



28 

 

 

Ezen felül van még 4 fő, akik a Sárvíz Térségi Vizi társulatnál március 1-től kezdenek dolgozni. 

Tulajdonképpen, akit lehetett mindenkit bevontunk a közfoglalkoztatásba.  

 

Simon Zoltán és Varga Zoltán képviselők 17:35 órakor érkeztek meg az ülésre, így a képviselő-

testület létszáma 6 főre emelkedett, mely a határozatképességet nem befolyásolta.  

 

Béndek József polgármester: 

Szeretnék eloszlatni egy téves információt, hírt: ezek az emberek nem utaznak sehova, nem kell nekik 

másik településre átjárni, itt fognak dolgozni a faluban. Amennyiben nincs több kérdés, kérem, hogy 

fogadják el a tájékoztatót. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

17/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozat  
 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos 

tájékoztatás 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta Béndek József polgármester által a 

közfoglalkoztatással összefüggő tájékoztató anyagot, és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatást 

elfogadja, és tudomásul veszi.  
 

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné 

Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:   2012. február 29. 

Felelős:   Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

 

14. Polgári védelemmel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos tájékoztató 

és beszámoló 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 504-15/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi. 

 

Béndek József polgármester: 

A polgári védelem, katasztrófavédelemmel kapcsolatban új törvények jelentek meg. Volt nálunk is 

egyfajta tájékoztató. Fontos, hogy a település lakossága felkészült legyen egy esetleges katasztrófa 

helyzet kezelésére. Alapvető elvárás, hogy az itt lakók tudják mi a teendőjük katasztrófa esetén. 

Tájékoztató anyagot fogunk kiküldeni minden házhoz, leszűkítve azokra a feladatokra, amikre az itt 

lakónak lesz szüksége, mert akik hivatalból látják el a feladatot, azok tájékoztatása megtörtént, a 

szervezet felállt, a feladat szabályozva van.  
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A lakossági tájékoztatóban a leglényegesebb dolgokat igyekeztünk megfogalmazni, ha például sziréna 

megszólal, mi a teendő. Az a kérésem, hogy senki ne dobja ki a tájékoztatót, mert szükség esetén 

nagyon hasznos dolog lehet. A Polgári Védelem kérése, hogy a képviselő-testület tájékoztatva legyen 

és tájékoztatni kell a lakosságot. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Még az elfogadás előtt szeretném megkérdezni, hogy ebben találtam vörös iszaptól kezdve mindent, 

ami az internetről le lett töltve. Sajnálom a vörös iszaposokat, de százszor fontosabb dolgok vannak, 

ami minket érint. Engem nem érdekel a vörös iszap, meg lehet még sorolni. Engem a helyi dolgok 

érdekelnek, meg szerintem a lakosságot is. Élő példát mondok. A kultúrházban, ha van egy 

rendezvény, ha egy tűzeset lenne, meg tudnák mondani, hogy az emberek merre meneküljenek? Mert 

én ebben nem találtam ilyet. Merre meneküljünk? Mert pánik törne ki, az biztos. 

 

Pappné Muzs Csilla: 

A vészkijárat ki van táblázva, a kivezető út akadálymentes. A kulcs mindig kéznél van. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Meg szeretném kérdezni a vészkijáratnál, ha a nagyterem bejáratánál tűzeset van, merre tudunk ott 

menekülni? 

 

Béndek József polgármester: 

Most az általános katasztrófáról van szó. Az objektumoknál milyen tűzrendészeti és 

biztonságtechnikai szabályoknak kell meglenni, az a működtető feladata. A művelődési ház esetében a 

működtető feladatköre a szabályzat megalkotása. Ebbe ne menjünk bele, ez most nem erről szól. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

De nem kérdezhetem meg ezt az információt?  

 

Béndek József polgármester: 

De megkérdezheted, csak nem erről szól.  

 

Varga Zoltán képviselő: 

Azért szeretném megkérdezni, mert én ezzel nem vagyok tisztában. Ha van egy rendezvény és a 

főbejáratnál ott fent, ott van egy tűzeset, meggyulladt a függöny vagy akármi, kérdezem én Pappné 

Muzs Csillától, hogy ilyen esetben merre tudunk ilyenkor menekülni akik bennrekedtünk a 

nagyteremben? 

 

Pappné Muzs Csilla: 

Hol a tűz? A bejáratnál? 

 

Nagy Zsolt képviselő: 

Állj, állj. Ez nem ide tartozik. Zoli, ha ez téged érdekel, akkor megkérdezheted a Csillát. Itt most nem 

erről van szó. Ez után meg fogod kérdezni, mi van olyankor, ha a terem közepén, utána mi van 

olyankor, ha itt az ajtóban van a tűz? Nem akarom ezt végig hallgatni. Két óra óta itt ülök, én a 

hülyeségre nem vagyok kíváncsi. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Zsolti, tudom, hogy téged kilóra megvettek. Én arról nem tehetek. Ennyi. 

 

Nagy Zsolt képviselő: 

Még egy ilyen buta kijelentés Zoli, és rágalmazásért feljelentelek. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Jelentsél, fel, Kinevetlek. Jelentsél fel. Akkor majd én is ugyanúgy tudom, hogy mit csinálok. 
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Simon Zoltán képviselő: 

Azt mondja a Zsolti, hogy elég gyenge szinten vagy te Zoli. Ez legyen bent a jegyzőkönyvben. Jó? Ez 

legyen bent. 

 

Nagy Zsolt képviselő: 

Az legyen benne, hogy engem megvettek kilóra. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Ha a Zsolti a Zolit azzal piszkálja, hogy feljelenti, akkor legyen bent a Zsoltinak az kijelentése, ami 

gyalázkodó, mert a Zolinak egyelőre még nem volt olyan. Egyébként, aki ide jön képviselők, vagy 

polgármesternek, annak legyen meg a tűrőképessége. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

A kritikát én is elszívelem, kritikát azt el kell fogadni nekem is, neked is. A tisztességet én is 

megadom neked, akkor kérlek, te is add meg nekem a tisztességet. 

 

Béndek József polgármester: 

Zoli akkor a tárggyal kapcsolatban van-e még kérdésed? 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Nincs értelme. Annyit tudok mondani, hogy nagyon ott voltam, hogy nincs is értelme eljönni erre a 

költségvetésre, mert úgy láttam, hogy itt le vannak zsírozva a dolgok előre, és csak formaságból fel 

kell tenni a kezemet, ha felteszem. Úgy, hogy én, mint képviselő, úgy érzem, diszkriminációban 

vagyok nem egy esetben. De nem csak én vagyok ebben az esetben. Azt tudom mondani, hogy előre le 

vannak itt fixálva a dolgok. Megyek, a teleltetőnél látom, vágják a fákat. Mi történik? Hát mondják, itt 

tó lesz. Én képviselő létemre nem tudok semmi. Megyek, a Kerti-tónál le van engedve a víz. Miért 

engedték le vizet? Hát megbuggyant a víz. Én, mint képviselő semmiről nem tudok. De lehet ezt 

végtelenségig sorolni. Azt tudom mondani, itt a háttérben minden le van zsírozva. 

 

Béndek József polgármester: 

Térjünk vissza tájékoztatóra, a hogy azzal kapcsolatban van-e a jelenlévőknek kérdése? 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Röviden úgy lehetne feltenni azt a kérdést, amit a Zoli mondott, hogy minden intézményünkben 

jelölve vannak-e a menekülési utak, a vészkijáratok? Menekülési terv mindenütt van-e, hozzáférhető-

e? Rendben van-e ez a dolog, mert ha nincs rendben, akkor írjuk fel, mert rendbe kell tenni. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Zoli ezt ne kérdezd, mert nem ide való. Hallottad. 

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

Hozzuk be a következő testületi ülésre, és vizsgáljuk meg, hogy az intézményeknél hogy áll ez a 

kérdés. Most a település általános katasztrófavédelmi tervéről beszélünk. Vegyi katasztrófa, 

iszapkatasztrófa, tűz. Azt javaslom a következő testületi ülésre hozzátok be ezt.  

 

Simon Zoltán képviselő: 

Azért engedtem meg magamnak azt a két mondatot, nem kell testületi ülésre behozni, mert 

egyszerűen, ha holnap tűz lesz és meghal valaki, ne legyen. Ez a lényeg. Fel kell írni és meg kell 

csinálni. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Hülyeséget mondtam Zoli. Ez nem ide való téma. Zárjuk le ezt a dolgot. Én azt tudom mondani. 
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Béndek József polgármester: 

Ez az általános terv. Mindenkinek meg a van kötelessége. Hogy az intézménynél ilyen szempontból 

rend van-e? Szeretném hozzátenni, ha nincs rend, akkor 10 éve nincs rend. Most helyére fogjuk tenni, 

de nem ez a kérdés most. Ez egy általános jellegű dolog. Nem tudunk mit tenni, mert a polgári 

védelem ezt megköveteli tőlünk. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Ha a katasztrófavédelemnél vagyunk, nem tudom, hogy jó helyen kopogtatok-e Vadex esetében. Ugye 

ez az egész falut érinti, mert nagy mennyiségű ammónia van. Tavaly megkérdeztem a képviselő 

társaimtól, a polgármester úrtól és a jegyző asszonytól, ha netán elszabadulna az ammónia Soponyán, 

akkor az érintett lakosság, hogy tudna menekülni, hogy lenne? Azt hallottam, azt mondta a jegyző 

asszonyt, ha jól idézem vissza a dolgokat, hogy hát igen, ennek meg van a terve, ő tudja, és ha bármi 

van, akkor ő jön és intézkedik. Hát azért amire ő idejön… 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Nem én, a polgármester úr. A helyi polgári védelemben a jegyzőnek is meg van a feladata a jogszabály 

alapján. A tavalyi évig a polgármester úr volt a helyi védelmi bizottság elnöke, baj esetére az erre 

vonatkozó tervek a hivatalban megtalálhatóak. 

 

Vörös Béláné polgári védelemért felelős ügyintéző: 

Ez a lényege a tájékoztatásnak. A képviselő-testület megkapta a 80 oldalas tájékoztatást arról, hogy 

átalakul a polgári védelem és katasztrófa védelem, más a szerkezete, más a felépítése. A polgármester 

úr ismeri azokat az embereket, akik be vannak osztva a szervezetbe. Az ő feladata, hogy abban a 

pillanatban, amikor katasztrófa van, a polgármester feláll a székből és jön a székesfehérvári polgári 

védelmi parancsnok és ő ül az asztalhoz, a polgármester úr pedig összefogja azokat az embereket, 

akiket kell. A mostani tájékoztatásnak az volt a célja, hogy a képviselő-testület megismerje az új 

felállást, a lakosságnak pedig küldjünk egy olyan tájékoztatást, ami nem jogszabállyal van tele, hanem 

például mit csináljon, ha belemegy egy autó az árokba. Ami a testületre vonatkozik, hogy más a 

szervezeti felépítés. Ezt kérik, hogy fogadjuk el, és küldjük el a jegyzőkönyv kivonatot. Személyesen 

voltam bent, elküldtem a lakossági tájékoztatót, és azt mondták, hogy a lakosság számára érhető. 

Egyszerűen megfogalmazott, érthető, az alapvető tudnivalókat tartalmazza. Ha intézményi lebontás 

van, azt az intézményvezetők megteszik. A Vadexről annyit, hogy van alsó küszöbös, felső küszöbös 

és küszöb alatti veszélyeztetettség. A Vadex küszöb alattinak minősül, mert akkorka mennyiségű az 

ammónia, hogy fizikai és kémiai számítások alapján küszöb alatti minősítésük van. Egyébként az 

üzemnek rendelkezni kell katasztrófavédelmi tervvel. 

 

Dr.Ulcz Gyula alpolgármester: 

Megküldtek egy országos tájékoztatót, amit nem Soponyára küldtek csak, hogyan van kialakítva a 

polgári védelem rendszere. Vegyük tudomásul, és innentől kezdve így működik a rendszer. Ne 

szavazzunk már arról, hogy melyik ajtón megyek ki vagy be. Ezt tudomásul kell venni. Ez az egész 

országban így lett lebontva. Menjünk tovább, mert hülyeségeken nem érdemes vitatkozni. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Ez mind rendben van, de e mellett, ha Zoli kérdez valamit, az miért akkora baj? 

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 

De ne itt kérdezzen, ott van az egyebek, ott egy órán keresztül kérdezhet. 

 

Béndek József polgármester: 

A hivatal tájékozódjon arról, hogy az intézményeknél ezek a dolgok rendben vannak-e és ha 

nincsenek, akkor mit kíván tenni. Minden intézménynek van vezetője. Akárki ezeket nem készítheti el, 

egy csomó pénzbe kerül, de foglalkoznunk kell vele. Most kezd majd a rendszer kiépülni.  
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Van egy jogszabályi környezet, amiről tájékoztatást kellett adnunk, ezt foglalta össze a jegyző az 

anyagban. Felállt az új szervezet, és most jönnek az apró részletek, amit a településen végre kell 

hajtanunk. Jöhetnek ötletek, amit te mondtál, de nem kritika Zoli, mert annak nincs itt a helye. Ezt 

meg kell valósítanunk. Ebben segíthettek. Jó az ötlet, hozzuk a következő testületi ülésre és beszéljük 

meg. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Nem kritikát adtam én, információt szerettem volna magamnak és a lakosságnak. 

 

Béndek József polgármester: 

Kritizáltad a szóróanyagot, hogy az nem jó. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Igen, mert én úgy értelmeztem volna, ha bármi történik, mire megtalálom a polgármester urat, vagy ő 

engem, addigra már lehet, megfulladok. Félreértelmeztem, lehet akkor. 

 

Béndek József polgármester: 

Javaslom elfogadásra a tájékoztatót. 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

18/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi 

határozat  
 

Polgári védelemmel kapcsolatos tájékoztatás 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta Béndek József polgármester által a 

polgári védelemmel és katasztrófavédelemmel 

összefüggő tájékoztató anyagot ügyét, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a polgári védelemmel és katasztrófavédelemmel 

kapcsolatos tájékoztatást elfogadja, és tudomásul 

veszi.  
A tájékoztató anyag jelen határozat 1. mellékletét képezi, 

míg a lakosság számára készített közérdekű tájékoztatás a 

határozat 2. mellékletében található. 

 

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné 

Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:   2012. február 29. 

Felelős:   Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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15. Egyebek 
 

Béndek József polgármester: 

Egyébként, ha nem is hangoztatjuk, de az eddigi rendezvényeink kapcsán szeretném elmondani. Jó 

példa, hogy a falunapi bálnál kalkuláltunk és 300 főnél a művelődési házban nem tudtunk felelősséget 

vállalni, ezért tettük át az iskolához. Ezek a dolgok működnek, de minden rendezvény kapcsán ezekre 

odafigyelünk. Szólunk a polgárőröknek, hogy járőrözzenek. Valószínű, hogy minden intézményben 

van tűzriadó terv, mert az intézményvezetők tudják, hogy ennek lennie kell. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Ugyanarról beszéltek, amiről a Zoli. 

 

Dr. Ulcz Gyula alpolgármester távozott az ülésről, így a képviselő-testület 

létszáma 5 főre csökkent, mely a határozatképességet nem befolyásolta. 
 

Varga Zoltán képviselő: 

Késtem valóban, de kérdezhetnék bár dolgot? Nem tudom a jelenlévőknek és tisztelt képviselő 

társaknak mennyire van idejük, de szeretném megkérdezni, hogy Soponya mennyire takarékoskodik a 

költségvetésben? Évi szinten elég sok szóróanyagot kap a kultúrház. A közcélú kiviszi és be lehetne 

tenni az önkormányzat pénztárába. Ezt több éven keresztül feszegettem. Most is 3.000.-Ft-ért hordta ki 

valaki. Szeretném, ha a közcélú munkások hordanák ki, és megmaradna az önkormányzatnak a pénz, 

lehetne iskolára, óvodára fordítani ezeket a pénzeket. 

 

Béndek József polgármester: 

Honnan tudjuk, hogy ki kivel hordatja ki a szólapját? 

 

Varga Zoltán képviselő: 

A kultúrházban van egy személy, akinek jelzik, hogy van X darabszámú szórólap, valaki el-e tudná 

vinni bizonyos összegért. Mióta képviselő vagyok, hivatalos levél biztosan nem jött, de szórólapok 

vannak. Például én Varga Zoltán vagyok, van 500 db szórólapom és szeretném, ha valaki X összegért 

elvinné. 

 

Béndek József polgármester: 

De ha az illető nem így gondolja, akkor mit tudsz tenni? 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Jó, akkor nem kell a pénz, rosszul tálaltam. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Vannak bizonyos szórólapok, amelyek kihordását a művelődési ház pénzéből fizetjük: 

 

Béndek József polgármester: 

Nem. Az az ember szóratta ki, aki a szolgáltatást végzi. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Ez például egy látásvizsgálat és ezért 3.000.-Ft-ot fizettek ki. Nem. Azt szeretném, ha ez a pénz az 

önkormányzatnál maradna. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Ez szabálytalan lenne, ezt nem lehet. Az önkormányzatnak nincs erre privilégiuma. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Nem értitek, menjünk tovább. 
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Béndek József polgármester. 

Értem mit akar a Zoli, hogy a pénz az önkormányzaté legyen, de ezt mi nem tudjuk befolyásolni. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Az előző polgármester úr idején az Ady – Kossuth utcai kisutca magánterület volt. Ígéretet kapott a 

tulajdonos, hogy új kerítést kap, a mai napig nem történt meg. Szeretném megkérdezni, hogy meg 

lehet oldani az idén? 

 

Béndek József polgármester: 

Tervben van, tavasszal meg lesz csinálva a kerítés. Már beszéltem a tulajdonossal is, azt ígértem neki, 

hogy a tél elmúltával új kerítést fog kapni, mert így szólt az üzlet.  

 

Varga Zoltán képviselő: 

A Gesztenyésben hiányzik pár fa, minden elhunyt személy emlékére ültettek egy fát. Szeretném, ha 

egy-egy fát pótolhatnánk, de ne magról keltet. 

 

Béndek József polgármester: 

Bognár Miklós nem javasolja, hogy kis gesztenyefát ültessünk, mert nem fog megnőni, nincs értelme. 

Az emlékhely kapcsán azt lehetne tenni, hogy visszaállítani az eredeti állapotot, hogy minden fa 

tövében volt egy fakereszt, rajta zománcozott táblán az elhunyt neve, emlékére és egy babérkoszorú. A 

kiveszett fák helyére fakeresztet lehetne állítani, mert a fa nem marad meg.  

 

Varga Zoltán képviselő: 

Egyet nem lehetne megpróbálni? Az orvosi rendelő előtt van egy beteg gesztenyefa, a tetejét le kellene 

vágni és bekenni. Virágosítást szeretnék a faluban. 

 

Béndek József polgármester: 

Hozz egy elképzelést. Hova szeretnéd? 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Az út mellett az oszlopokra. 

 

Béndek József polgármester: 

Ehhez kell az E.ON hozzájárulása is. Erre már én is gondoltam, végéig számoltam az oszlopokat, de 

nagyon sok oszlopunk van. A központból kellene kiindulni jobbra-balra, de az egész falu teljes 

hosszában nagyon sokba kerülne. Egy szerkezetet le kell gyártatni, felszerelni, virágot venni és utána 

gondozni. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Elővettem a kampánypapíromat, mert nem akarok tartozni a lakosságnak, minden évben el szoktam 

mondani. 

 

Béndek József polgármester: 

Én is elővettem a tiédet. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Az óvodához gyalogátkelőhelyet szeretnék. 

 

Béndek József polgármester: 

Pályáztunk rá, de nem sikerült. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Szeretnék oda egy parkolót. 
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Béndek József polgármester: 

Az óvodánál a Damjanich utcában a parkolás megoldható. Balesetveszélyes a főút melletti parkolás, 

de ehhez le kellene zárni az árkot. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Jó az ötlet, ez volt a tervem. Szeretnem, a főút jobb oldalán a felfagyott járdákat visszabetonozni. 

 

Béndek József polgármester: 

A járdajavítás projektbe belefér. Kipipálhatod. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Esős időben, hóolvadáskor, a jobb oldalon, a járdán áll a víz, le kellene tolatni egy bob cat-el a földet 

és nem állna meg a víz a járdán. 

 

Béndek József polgármester: 

Tulajdonképpen az összes út, járda mellett felnőtt a növényzet, és a padka elkerüli a járda szintjét. 

Végig fogjuk nézni a járdákat, ahol javítható, ki fogjuk javítani. Egyébként a lakó is meg tudná oldani, 

ha lenne árok. Az emberek az összegyűjtött avart, levelet beleteszik az árokba és az árok lassan 

eltűnik. Például nálad sem látok árkot a Gábor Áron közben. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Volt árok, és kiástam, de egy személy feljelentett és visszatemettem. Még az is probléma, hogy nincs 

gyűrű az út alatt, nem folyik el a víz. Leaszfaltozták az utat és nincs gyűrű. 

 

Béndek József polgármester: 

A problémák 20 év alatt gyűltek össze. Nincs egy olyan utca, ahol nagyobb csapadék esetén a víz 

elfolyik. Sorra kellene vennünk a legkritikusabbakat. Az úttestről folyjék le a víz, árokba és az árokból 

folyjék tovább a kanálisba. Mindenhol akadály van. Nem véletlenül mondom a Bercsényi, Sallai, 

Dózsa utca vízgyűjtő területét. A víz nem tud elfolyni. Ilyen gondokkal tele van a falu. Ez túlságosan 

nagy feladat, el kell kezdeni. Az idén el kell kezdeni, de ne kérdezd meg mikor lesz befejezve. Egy év 

alatt nem lehet befejezni. Nincs az a pénzt és ember. Igazából csak kézi erőben gondolkozhatunk. A 

Bem köznél sincs áteresz, nagy esőnél ott szivattyúzni szoktak. Attól kell tartani, ha egyszerre 60-70 

mm csapadék lehull egy óra alatt, a falu harmada el fog úszni. A legégetőbb problémákat kell az idén 

megoldani. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

A hegyőrháznál és a temetőkben a kukák tatalmát ne égessük el, mert rákkeltő. Semmit nem szabad 

elégetni. 

 

Béndek József polgármester: 

A temetői konténerbe dögöt, disznóbelet dobálnak. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

A hegyőrházi konténert szüntessük meg. a télen a feleségemmel, 3-4 alkalommal szedtük össze a 

szemetet. Látok vállalkozót, aki rendszeresen ott teszi le a szemetét. Gondolom, évente több százezer 

Ft-ba belekerül. Javaslom, hogy szüntessük meg.  

 

Béndek József polgármester: 

Már a temetői konténerekbe is visznek mindent, egyszerűen nem tudunk mit tenni.  

 

Simon Zoltán képviselő: 

Ezzel egy időben azt javaslom, hogy a közcélú kollegák a rendszeresen nézzék át az illegális 

szemétlerakást. 
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Béndek József polgármester: 

Ha a hegyőrházi konténert megszüntetjük, akkor az erdőbe fogják vinni a szemetet. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Nyilván ez is megfontolandó. Én minden illegális hulladéklerakásnál megtenném a feljelentést 

ismeretlen tettes ellen. Ha már egyszer valakit elfogunk és lesz már több feljelentés, más elbírálás alá 

esik. Ki kellene küldeni a lakosságnak erről egy körlevelet. 

 

Béndek József polgármester: 

A régi illegális lerakón kívül másikról nem tudunk. A két egyház figyelmét felhívjuk arra, hogy 

amennyiben a konténerben kommunális szemét is van, akkor nem szállíttatjuk el. Ebben a temető 

fenntartójának is részt kell vállalni. A katolikus temetőben van két konténer és 4 szemétdomb, mert 

nem hajlandóak 30 m-t gyalogolni a konténerig.  

 

Pappné Muzs Csilla: 

Decemberben teljes mértékben felszámoltuk a kupacokat, de már megint van. 

 

Béndek József polgármester: 

Fel kell hívni az egyházak figyelmét, hogy jelöljenek ki lerakóhelyet, és hívják fel a temetőbe járók 

figyelmét, hogy tartsák be. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Elégett a kuka a főutcán, a buszmegállónál. Ha nem lehet dohányozni a buszmegállókban, és ha ürítik 

a szemetet, hogyan történhetett? 

 

Béndek József polgármester: 

Cigarettacsikktől nem gyullad ki egy kuka, az biztos. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Akkor lehet valaki felgyújtotta, mert nem volt kiürítve. Az a kérésem, hogy oda tegyünk egy másik 

kukát, de ne műanyagot. 

 

Béndek József polgármester: 

Ott nem is jó helyen van a megálló, a gazdabolt bejárata miatt. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Hol lenne jó helyen? Hivatalosan szemben nem is lehetne buszmegálló. 

 

Béndek József polgármester: 

Most tulajdonképpen szabálytalan. A Volánnal egyeztetünk, hogy hova tudjuk áthelyezni a megállót. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

A Természetvédő Egyesület mennyi pénzt fog kapni erre az évre? 

 

Béndek József polgármester: 

2,5 millió Ft-ot állítottunk be a társadalmi szervezetek támogatására, nincs megbontva. 

 

Nagy Zsolt képviselő: 
Pályázni kell a támogatásra. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Azt tapasztaltam, hogy a faluban elég sok fát irtanak. Mennyit fogunk ültetni? Mennyi lett betervezve 

fásításra? A bolt előtti jegenyefákat sem pótolták, pedig arról volt szó, hogy eladják a fát és abból a 

pénzből újat ültetnek. A mai napig nem lett ültetve. 
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Simon Zoltán képviselő: 

A jegenyefákat úgy kapta meg a Vadex, hogy kivágja, a fát elviheti és a költségek levonása után, a 

maradék pénzből történik a fásítás, de nem maradt rá pénz.  

 

Béndek József polgármester: 

Minden született gyermekre pályázaton kaptunk egy fát, melyet most tavasszal kell elültetni. Négy-öt 

fa faj közül lehetett választani, mi juharfát választottunk, most már csak helyet kell találni az 

ültetéshez. Egy olyan parkot szeretnénk kialakítani, ahol minden évben annyi fát ültetnénk el, ahány 

gyermek születik a településen. Csak találjunk olyan területet, ahol ezt meg tudjuk tenni. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Hogy vannak a pályázatok? Hallom ettől is, attól is, hogy itt tó lesz, útra pályáztunk. Én, mint 

képviselő miért nem tudok erről? 

 

Béndek József polgármester: 

Mert nem kérdezel. A teleltetőnél van egy 2001-ben készült egy terv, ami valamiért a fiókba került. Én 

most elővettem, megnéztem. Nagyon szép terv, ott egy csónakázó tó lett volna, de a terv fele már nem 

valósítható meg, mert beépült családi házakkal. A falu közepén van a terület, és rendbe kellene hozni. 

Nincs pályázat. A Zalka utca levezető árka a Dózsa, Sallai, Bercsényi utca vizét viszi a kanálisba. 

Akadályok vannak, átjárókat építettek a tulajdonosok, benőtték a fák, ezért próbáljuk rendbe tenni.  

 

Simon Zoltán képviselő: 

Érdekes, amit a polgármester úr elmond nekünk, de Zoli ezeket a részleteket akartad tudni? Netán arra 

vagy kíváncsi, ha valami történik, miért nem szólnak neked? Miért nem kérdeznek meg? 

 

Béndek József polgármester: 

Semmi nem történik, próbáljuk az árkokat rendbe tenni. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Összefoglalom a Zoli példáit. Soponya határában történtek fakivágások. Képviselő testületi 

megbeszélése alapján történtek ezek? 

 

Béndek József polgármester: 

Nem tudom melyik favágásról beszélt. Egy mezőgazdasági útról van szó, a Sztrádáról, és a 

pályázatban folytatni is fogjuk. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Mennyi lesz a költsége és milyen hosszúságban? 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Nem kaptam még választ. Ez már a télen megtörtént. Valakik megkapták. Én ezen nem problémázom. 

Igazat adok a Zolinak abban, hogy a képviselő-testület ezt nem beszélte meg. Erről nem volt sem 

rövid, sem hosszú megbeszélés. A Zolinak az a problémája, nekem is egyébként, hogy az ember látja, 

hogy ez-az történik, meggyőződésem, hogy egy kis csoport megbeszéli, de nem valósul meg a 

demokrácia. Az a demokrácia, hogy a Zolit megválasztották, akkor a Zoli beleszólhatna a dolgokba. 

Ez a Zolinak a baja és én azt mondom, hogy ez teljesen korrekt. 

 

Béndek József polgármester: 

Értem én. A következő kérdést tenném fel felétek és próbáljatok válaszolni. Mi a rossz ebben? 
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Simon Zoltán képviselő: 

Az a rossz ebben, és nem akarok ma esete sokat beszélni, hogy ez éppen olyan, mint az őszi 

útépítéseknél, az őszi útépítéseknél az, hogy melyik út milyen burkolatot, mennyiért, kapjon, arról 

nem volt testületi döntés. Utólag bele akartátok mesterkedni az október 5-i jegyzőkönyvbe, amit én a 

mai napig nem voltam hajlandó aláírni és nem is írok alá.  

 

Béndek József polgármester: 

A jegyzőkönyv szó szerinti. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

A jegyző asszonnyal ezt azt gondolom, hogy holnap reggel meg fogom beszélni. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Sajnálom, de holnaptól szabadságon vagyok. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Jó akkor most elmondtam, egyfajta tiltakozásként, figyelemfelhívásként teszem ezt. 

 

Molnárné Taman Renáta jegyző: 

Akkor a hadd jelezzek annyit a testület felé, hogy azon a képviselő-testületi ülésen meghozott 

döntések, rendeletek és határozatok, törvény és jogszabálysértőek, mert a jegyzőkönyv nem felel meg 

a közokirati formának, tekintve, hogy a jegyzőkönyv aláíráshoz hitelesítőt választott. Mivel a 

hitelesítő nem írja alá, így a jegyzőkönyvben foglaltaknak nem lehet érvényt szerezni.  

 

Simon Zoltán képviselő: 

Abban az esetben, hogy ha az én jegyzőkönyv problémámat megfelelőképpen kivizsgálják, magát azt 

az eseményt, hogy a jegyzőkönyvbe olyan dolgokat akart beletenni, mondjuk úgy, hogy az 

önkormányzatunk, amelyek nem voltak valósak. Én vetettem ki. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

A jegyzőkönyv stilizált és nem szószerinti volt, azonban az érintett napirend átírásra került szó szerint 

a hangfelvétel alapján. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Ez rendben van, de ha történik egy olyan esemény, hogy születik egy jegyzőkönyv és akkor én azt 

mondom, hogy nem igaz, ami ide van írva, akkor jó, akkor átírjuk olyanra… ez nekem megüti a 

jegyzőkönyv hamisítás kategóriáját, és e mellett én nem tudok elmenni így. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Ezt kikérem a magam nevében is és hivatal dolgozói nevében is. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Kikérhetitek, nyugodtan megtehetitek, nézőpont kérdése. Ugyanaz a baj.  

 

Béndek József polgármester: 

Azt kérném, hogy szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe, amit most mondtál, mert nem veszed észre, 

hogy olyan vádakat fogalmazol meg, amiről fogalmad nincsen. Olyan vádakat fogalmaztál meg, az 

elmúlt pár mondatodban, aminek nem érzékeled a súlyát. Azzal a vádolod a hivatal dolgozóit, hogy 

meghamisítják a jegyzőkönyvet. Azzal vádolsz engem, meg a testület azon tagjait, akik részt vettek az 

akkori testületi ülésen, hogy manipulálni akarták a jegyzőkönyvet és bele akartak csempézni valami 

olyat, amit nem is értek. 
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Simon Zoltán képviselő: 

Írással bizonyítom. Volt egy jegyzőkönyv változat. Arról nekem írásom van, mi lett volna az eredeti 

tartalma, mi az, amit nem írtam alá. Utána a következő változatról szintén írásom van. Ennek a 

tartalmi részéről beszélgethetünk, és szó szerint kell oda leírni természetesen. Amit igazából mondani 

akartam, az az, hogy a Zolinak az a baja, hogy ő nincs megkérdezve, mint képviselő sok minden 

dologról. Jártában – keltében csodálkozik rá dolgokra. Azt kérdezted te polgármesterként, hogy ez 

miért baj? Azzal magyarázom, hogy ez azért baj, mert úgy épültek meg az ősszel az utak, hogy sem 

tartalmi dolgokról nem született határozat, se nem a pénzösszeg felhasználásáról, hogy hova mennyi 

pénzt szánunk, hogy mennyibe kerülhet ez az egész? Ezekről nem született képviselő-testületi 

határozat. Kérdezem, egy több 10 milliós témánál hogyan lehet azt megcsinálni, hogy testületi 

határozat nélkül? Ezt kérdezem. Szó szerint írjuk le és annyira kikéritek magatoknak, hogy hú, aztán 

mit feltételezünk. Több 10 milliós témánál hogyan lehet testületi határozat nélkül kivitelezni egy ilyen 

útépítést, vagy egy bármilyen dolgot. Visszakérdezek. Született képviselő-testületi határozat? 

 

Béndek József polgármester: 

Bizonyára, hogy született. Az útfelújítások két részből álltak az egyik az a vízi-közmű társulatnak a 

forrásait érintette. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Jóska, nem született, nincsen jegyzőkönyv, ahol ez le lenne írva. Nincs jegyzőkönyv, ahol le lenne írva 

az, hogy szavazatokkal megszületett a testületi döntés. Ilyen nincs. 

 

Béndek József polgármester: 

De akkor mégis hogyan dőlt ez el Zoli? 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Úgy hogy eldöntöttétek hárman vagy ketten. Meg még kettő azt mondta, jó, persze amit ti mondotok 

az nekünk teljesen jó, a másik kettő most reklamál. Úgy született. Renáta, légy szíves küldd el hozzám 

írásban a jegyzőkönyvek azon részletét, ahol az útépítésekről meg van a határozat. Mert nem született 

ilyen határozat, nincs ilyen határozat. 

 

Béndek József polgármester: 

Ha te azt mondod biztos így van, de ha nem, akkor tévedsz.  

 

Simon Zoltán képviselő: 

Biztos vagyok benne, hogy nincs. 

 

Béndek József polgármester: 

Te biztos, vagy abban is, hogy a jegyzőkönyv meg lett hamisítva, én tudom nagyon jól, hogy mi 

történt. A legutolsó jegyzőkönyv, amit te nem vagy hajlandó aláírni kifejezett kérésem volt az Évike 

felé, hogy szó szerint legyen, hiszen nincs semmi elhallgatni való, és még sem írod alá Zoli. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Az eredeti október 5-i ülés úgy nézett ki, hogy a polgármester adott egy tájékoztatót, arról hogy mi 

történt az útépítésekkel kapcsolatban. A jegyzőkönyvbe ez úgy került, be hogy a képviselő-testület 

hozott egy olyan határozatot, hogy ilyen és ilyen tartalommal épüljenek fel az utak. Ha megnézitek a 

papírokat, akkor ez így van. 

 

Béndek József polgármester: 

Ki kell derülni a két jegyzőkönyv összehasonlításából. Van egy szó szerinti jegyzőkönyv és van egy 

stilizált jegyzőkönyv, ami egyébként nem tiltott. A két jegyzőkönyv lényegét tekintve nem 

különbözik. 
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Simon Zoltán képviselő: 

Kezembe kapok egy jegyzőkönyvet, a hitelesítő társaim aláírták, már csak az én aláírásom hiányzik. 

Belelapozok, végignézem, és azt látom, hogy hoztunk egy határozatot arról, hogy az útépítést ilyen és 

ilyen tartalommal csináljuk meg. Azt mondtam, hogy ilyen határozatot nem hoztunk, maximum a 

polgármester elmondta, hogy mi történt, nem pedig határozatot hoztunk arról, hogy mi fog történni. 

Ezt kivették a jegyzőkönyv készítői. Azt gondolom, hogy ez így volt.  

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Jelzem polgármester úrnak is, ha a polgármester úr tájékoztatót tart bármiről, azt a tájékoztatást 

határozattal kell elfogadni a képviselő-testületnek, ahogy tette ma is. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Nézzük meg együtt az akkori állapotát. Nekem meg van. Ezt volt a válaszom. Az útépítéseknél nem 

volt teljes testületi akarat. Az útépítéseknél ötször kellett kérnem, hogy összehozzunk egy 

megbeszélést arról, hogy hogyan legyen. Reggel 8 órai alkalommal tudtunk összejönni, azt mondtad, 

hogy akkor menjek oda. Az Ulcz Gyula alpolgármester úr azt mondta nekünk ott, hogy nincs miről 

beszélni, a Theisz Imre felállt azt mondta, ezen már túl vagyunk. Kérdeztem a polgármester urat, hogy 

hol a Varga Zoli? Az volt a válasz, hogy a Varga Zoli ide nem kell. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Amikor én azt mondtam, hogy diszkrimináció volt ellenem. akkor szemtől – szembe azt monda X 

személy, hogy mit akarsz, te ott voltál a gyűlésen. Én nem voltam meghívva testületi ülésre, és ez 

diszkrimináció volt. 

 

Hollósi Lászlóné képviselő: 

Én sem voltam ott azon a testületi ülésen,.. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Az nem az én bajom. 

 

Hollósi Lászlóné képviselő: 

Mert amihez én nem értek, abba nem kívánok beleszólni. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Honnan tudják, hogy én értek vagy nem értek? Belelát az én fejembe? Mert én sem látok az Önébe.  

 

Hollósi Lászlóné képviselő: 

Felesleges ez a vita szerintem. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Nem felesleges, egy pillanat. Milyen jogon nem hívtak meg testületi ülésre engem akkor? Hiába 

legyeznek.  

 

Simon Zoltán képviselő: 

Ha én ezekkel komolyan akarok foglalkozni, akkor írásban be fogom adni. A polgármester azt 

kérdezte, nem szóltunk minden dologról, miért baj ez? Elharapódzott az, hogy nem kell a Varga Zoli, 

majd mi ketten, hárman. Vannak biztos emberek, aki tuti módon felemelik a kezüket, a kezüket. Van 

egy kicsi ellenzék, mi már ilyenek vagyunk a Zolival. Mi meg úgy gondoljuk, hogy lelkiismeretünk 

szerint tesszük a dolgunkat. Tagadhatatlan, hogy az előző ciklusokhoz képest nem lehet 

összehasonlítani az előző polgármester és te rátermettségedet, természetesen sok minden jobban megy, 

ennek nagyon örülünk, de azért a demokrácia nem sérülhet, nem egy klikk dönthet abban.  Kérdeznék 

még egyet a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban. Amikor a testület felállt és elindult, a polgármester 

összehívott egy első indító megbeszélést, ott volt minden képviselő. A Renátát kérdezném, hogy arról 

készült feljegyzés? 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Nem, mert nem képviselő-testületi ülés volt, hanem egy munkamegbeszélés volt. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Nem készült, pedig roppant érdekes dolgok hangzottak el. Az az elő megbeszélés már az első 

képviselő-testület felállásnak megadta az ízét, az irányát. Több érdekes momentuma volt a 

megbeszélésnek. Egyet kiemelnék most, ami úgy hangzott: A Varga Zoltán képviselő társam akkor azt 

kérte, hogy ne 5 órakor, hanem 6 órakor legyen a testületi ülés, mert az embereknek és némelyik 

képviselőnek nehéz hazaérkeznie. Ki emlékszik rá, hogy milyen választ kapott? A Zoli a következő 

választ kapta: egy gúnyos, alattomos választ kapott: „Nem Zoli, nem 5-ről 6- ra tesszük, hanem reggel 

8 óra. Miért ne?” Ez így működik. A polgármester urat azért vádolom én, mert az ő felelőssége, ahogy 

az egészet összefogja, és nem teszi.  

 

Béndek József polgármester: 

Zoli nagyon örültünk az előadásodnak, de azért hadd fűzzek ehhez egy-két gondolatot, de kérdést is 

tennék fel. Meghallgattam a monológodat. Én a következőt szeretném kérdezni a két képviselő úrtól: 

mi a szándékotok? Mit szeretnétek a ciklus hátralévő részében csinálni? Támadni egyfolytában azokat, 

akik próbálnak tenni a település érdekében, kritizálni egyfolytában, örökké kifogást keresni, ha lehet 

nem eljönni a testületi ülésre, nem venni részt a közös munkában, vagy pedig ennek az ellenkezőjét?  

 

Simon Zoltán képviselő: 

Ez fajta szarkasztikus, ez a fajta, gúnyolódó kérdésed, azt mondom, hogy most itt a politikust látom 

benned. 

 

Béndek József polgármester: 

De miért gúnyolódó ez? Ti szerepelni akartok, és én ezt láttam az előző ciklusban is, ott is ellenzékben 

voltatok. Miért? 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Mert az előző képviselő-testületben is volt egy jó adag korrupció, és ebben a testületben is van egy jó 

adag korrupció. Szó szerint kérem szépen jegyzőkönyvbe venni.  

 

Béndek József polgármester: 

Zoli tetten érhető dolgokat soroljál fel, de ha nem tudsz, mert előfordul, hogy nem tudsz, akkor viszont 

dolgod lesz, azokkal szemben, akiket most korrupcióval vádolsz. Mert a testület többi tagját vádolod, 

ha jól értem.  

 

Simon Zoltán képviselő: 

Nyugodtan írásban le lehet írni. Az előző képviselő-testületben javaslatot tettem arra, hogy nagyon 

gyorsan távolítsuk el Csóka György jegyző urat. Csóka György jegyző úr önkormányzati pénzből 

feljelentést tett ellenem. Székesfehérvárról átkerült Mórra a feljelentés ügye, mert a Soponyai 

Önkormányzat Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal kapcsolatban van. Pillanatok alatt azt 

válaszolták Mórról, hogy ha itt, ennél az asztalnál ilyen dolgokat emlegetünk, és az emberileg nem 

gyalázkodó, nem személyeskedő, de súlyos kifejezéseket tartalmaz, mint például korrupció, dolga egy 

képviselőnek, egy polgármesternek, hogy fogadja ezeket, ne próbálja víz alá nyomni a másikat, hanem 

a tűrőképessége meg kell, hogy legyen. Kész, ennyi az egész. 65-ször jegyzőkönyvbe vehetitek, 

mehettek önkormányzat pénzen ügyvédhez, ahogy a Csóka György tette, és kész.  
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Béndek József polgármester: 

Ez mennyivel különb reakció, mint az enyém? Azt mondtad az én monológomra, hogy szarkasztikus. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

A Zolit nehezen tudtam rábírni, hogy jöjjön el. A Zoli nagyon mélyen meg van sértődve, úgy érzi, 

hogy félre van téve. Nagyon nehéz volt a Zolit elhívni. Azt gondolom, hogy a Zolinak az érzései 

mögött azért van egy jó adag igazság. Nincs értelme erről túl sokat vitatkozni, ha a Zoli vagy én, vagy 

mi, vagy bárki a lakosság részéről így érzi, és ez ellen tenni akar, akkor írásban hivatalosan meg kell, 

hogy tegye, de nincs értelme túl sokat beszélni róla. 

 

Béndek József polgármester: 

Ti tényleg azzal akarjátok tölteni a drága időtöket, hogy állandóan ilyen folyamodványokat adtok elő, 

hogy miben vagytok sértve, miből maradtok ki? Az előz ciklusotokban ugyanezt csináltátok. Nem 

lenne jobb a munkában részt venni? 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Hát, ha meg sem vagyok híva a testületi ülésre, hogyan vegyek részt a munkában? Bocsánat. Meg 

voltam hívva a testületi ülésre? Ki voltam zárva, ki voltam rekesztve. Ez diszkrimináció. És akkor 

hallgat róla a jegyző asszony is, mert ezt meg kellett volna a közigazgatási hivatal felé lépni, hogy ezt 

megtették velem. Fordulhatnák az ombudsmanhoz. 

 

Béndek József polgármester: 

Fordítsatok fele energiát arra, hogy a település érdekében tegyetek valamit, felét arra, amit most arra 

fordítotok, hogy támadjátok az összes többit. Felét arra fordítsátok, hogy milyen ötleteitek vannak. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Én meg szeretném kérdezni, lehet, hogy megint tévedek, a 138. oldalon van: tárgyi ügyben a Pénzügyi 

Bizottság képviselő-testület ülését megelőzően tart ülést, a javaslatot szóban terjeszti elő. Ezt hogy 

akarják értelmezni?  

 

Béndek József polgármester: 

Mi az, amit kérdezel? 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Most mondtam el polgármester úr. Kérdezem én. Vagy kérdezek én még. Vannak itt érdekes dolgok. 

A költségvetés gondolom el lett fogadta. Ugye? A 2011 zárás költségvetése, az hol volt? Vagy, hogy 

volt? Kérdezem én? Csak kérdezem én ezeket a dolgokat 

 

Béndek József polgármester: 

Miért nem olvastad el az anyagot, amit megkapsz, ne haragudj? Én meg azt kérdezem.  

 

Varga Zoltán képviselő: 

Csak kérdezem én ezeket a dolgokat. Az elsőre először, utána lehet a másodikra. 

 

Béndek József polgármester: 

Minek a része, amit idézett a Zoli? 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

A 2011. évi költségvetés módosításánál van, ez nem a zárszámadás.  

 

Varga Zoltán képviselő: 

Még annyi azt én befejeztem részemről. Zoli, tudsz arról, hogy fóliasátrak lesznek Soponyán? 
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Simon Zoltán képviselő: 

Nem. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Így van informálva a képviselő.  

 

Béndek József polgármester: 

Miért nem olvasod el a Start munkáról szóló tájékoztatót Zoli? 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Kérdezem én, a Kerti tóról le lett engedve a víz. Mennyibe kerül? Lett egyeztetve a képviselőkkel, 

hogy leengedjük, mennyibe kerül, felnövi a gaz, lesz-e gépre pénz? 

 

Béndek József polgármester: 

Kérdezd meg a Zolit. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Különben elmondom a Kerti tó történetét. Elúszik a bank fele Soponya, megveszi egy jómódú, akinek 

van pénze, vagy úgy meg fogja venni a Kerti-tavat, hogy a munkálatokkal együtt, vagy felnövi a gaz, 

az aljnövényzet és leértékelődik a Kerti tó. 

 

Béndek József polgármester: 

Azt is tudod, hogy ki? Mert én azt is tudom, hogy ki veszi meg. Olyan hülyeségeket beszélsz Zoli. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Én is tudom, de nem vitatkozom, mert nincs értelme. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Renáta, lehetséges, az, hogy megküldjétek annak a jegyzőkönyvnek a fedlapját, hogy mikori és csak 

azt az oldalt vagy oldalakat, ahol az van leírva, hogy a több 10 milliós útépítésekről döntött a testület. 

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Én holnaptól szabadságon leszek. A polgármester úr és az Évike segítségét fogom kérni. Csak teljes 

jegyzőkönyvet tud küldeni az Évike, más milyet nem, mert az szintén jegyzőkönyv hamisításnak 

minősül, ha csak bizonyos oldalakat küldi. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Akkor szóljatok, nem kell kinyomtatni, bemegyek és megnézem. 

 

Béndek József polgármester: 

Akkor az a kérésem Zoli, hogy szólj, ott leszek, és együtt megnézzük mind a két jegyzőkönyvet. 

Járjunk a végére.  

 

Simon Zoltán képviselő: 

Az egy másik kérdés, az október 5-i jegyzőkönyvben ilyen nincs. 

 

Hollósi Lászlóné és Nagy Zsolt képviselők távoztak az ülésről, így a képviselő-

testület létszáma 3 főre csökkent, ezért a képviselő-testület ülése 

határozatképtelenné vált 18:50 órakor. 
 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: 

Figyelmeztetem a képviselőket, hogy a képviselő-testület ülését befejezettnek kell tekinteni, mert a 

testület létszáma 3 főre csökkent, mely már nem határozatképes.  
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Varga Zoltán képviselő: 

Örülnénk, ha máskor is figyelmeztetne. De beszélgetni még lehet. 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Nem kell megijedni attól, hogy van egy ellenzék, mert az hozzájárul a demokrácia erősítéséhez. Miért 

van az, hogy az előző testület alatt is sok mindenben tiltakoztunk? Visszakérdezek a polgármester 

úrtól. Aláírt az előző polgármester több 10 milliós, szennyvízberuházással kapcsolatos tranzakciót, 

úgy hogy egyértelműen megkárosította vele Soponya közösségét? 

 

Béndek József polgármester: 

Hajaj. Miért hagytátok? 

 

Simon Zoltán képviselő: 

Akkor nem kell, hogy tovább mondjam. Nem hagytuk. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Úgy van beállítva, hogy egy személy nem írta alá, az összes aláírta, mind bűnösök vagyunk. 

 

Béndek József polgármester: 

Olyan dolgokkal szembesülök, amikor óhatatlanul meg kell kérdeznem, hol volt az előző testület, 

amikor ezek történtek? Azt mondjátok, hogy eladósítottuk a falut? Hát el bizony. És ez a ti 

időszakotokban történt. 

 

Varga Zoltán képviselő: 

Ki folytatja? 

 

Simon Zoltán képviselő: 

A következő testület ugyanúgy beszél erről, mint mi az előzőről. 

 

Béndek József polgármester: 

A következő testület azt örökli meg, amit az előző testület művelt, mert azon nem tudunk változtatni.  

 

A képviselő-testület ülésére további napirend nem volt, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így 

Béndek József polgármester a képviselők aktív munkáját, részvételét megköszönte, és a képviselő-

testület rendkívüli nyílt ülését 19:10 órakor bezárta. 

 

k . m . f .  
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