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Iktatószám:              /2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

szeptember 20. napján (péntek) 7:30 órakor, a Polgármesteri 
Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, nyílt képviselő-
testületi ülésén 

 
Jelen vannak: 

Béndek József  polgármester 
Dr. Ulcz Gyula  alpolgármester 
Hollósi Lászlóné  képviselő 
Nagy Zsolt   képviselő 
Theisz Imre   képviselő 

Meghívottak: 
Dr.Horváth Csaba aljegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 
 

 
Béndek József polgármester:  
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy, a 
megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Az 
idő rövidségére tekintettel két napirendi pontot kell megtárgyalnunk, melyek a 
következők: 
 
Napirendi pontok: 

1.) 2013. I. félévi költségvetési beszámoló 

2.) Polgárdi Regionális hulladéklerakó bezárásával és rekultivációjával kapcsolatos 
döntés. 

 
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt, így 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 

68/2013. (IX.20.) számú képviselő-testületi 
határozat 

 
2013. szeptember 20. (péntek) napján 7:30 
órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés 

napirendjéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. szeptember 20. (péntek) napján 
7:30 órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés 
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
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1.) 2013. I. félévi költségvetési beszámoló 

Előterjesztő:Béndek József polgármester 
Előadó: Béndek József polgármester 
Előkészítő: Dr. Horváth Csaba aljegyző 

2.) Polgárdi Regionális hulladéklerakó 
bezárásával és rekultivációjával kapcsolatos 
döntés. 

Előterjesztő:Béndek József polgármester 
Előadó: Béndek József polgármester 
Előkészítő: Dr. Horváth Csaba aljegyző 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 
1.)2013. I. félévi költségvetési beszámoló 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Dr. Horváth Csaba aljegyző 
 
Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Időarányosan a tervhez képest a költségvetés minden során jól állunk. A 
folyószámlánkon a tegnapi nappal 18,5 millió Ft van. A gépjárműadóból 5.700 ezer Ft, 
iparűzési adóból 8.600 ezer Ft kintlévőségünk van. Sürgősen fizetési felhívásokat fogunk 
küldeni, mivel a fizetési határidő lejárt. Nyílván nem fog minden pénz befolyni, de 
jelentősen javítaná a helyzetünket, hiszen majdnem 15 millió Ft-ról van szó. A Start 
program számlánkon 1,6 millió Ft van, de ebből az IKSZT-re kifizettünk 9 millió Ft-ot a 
támogatás lehívásához. 
Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban nincs kérdés, javaslom, fogadjuk el. 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozták: 
 

69/2013.(IX.20.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat 

2013. évi költségvetésének I. félévi 
beszámolója 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta Soponya Nagyközség 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. 
félévi beszámolója ügyét, és az alábbi határozatot 
hozza: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Soponya Nagyközség 
Önkormányzatának 2013. I. félévi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót 
 

  185.771 e Ft kiadási és 
        223.481 e Ft bevételi összeggel  

 
e l f o ga d ja .  

 
A 2013 I. félévi beszámoló számszaki melléklete 
jelen határozat 1. számú mellékletét képezi. 

 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Dr.Horváth Csaba aljegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

 
 
2.) Polgárdi Regionális hulladéklerakó bezárásával és rekultivációjával 
kapcsolatos döntés. 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő:  Dr. Horváth Csaba aljegyző 
 
Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A Vertikál nagyon szeretné, ha a képviselő-testület megváltoztatná álláspontját, és 
számukra kedvező döntést hozna, mivel nem írtuk alá a hulladéklerakó bezárásával és 
rekultivációjával kapcsolatos szerződést. Kiderült, hogy van még egy település rajtunk 
kívül, akik akkor írják alá a szerződést, ha már mindenki más aláírta. Ez is egy álláspont. 
Mi megindokoltuk a döntésünket. Hivatalból nem tehetek mást, mint ismét felteszem 
szavazásra. Változatlanul átláthatatlan az egész, de ameddig nem írjuk alá a szerződést, 
addig a dolog állni fog. Rekultiváció közbeszerzés nélkül, amire meg kellett volna, hogy 
legyen a pénzük, de nincs meg. Arra hivatkoznak, hogy a hulladéklerakó 10 évvel 
korábban betelt, és nincs elég pénzük a rekultivációra, a Vertikál fogja ezt kiegészíteni. A 
kötelezettség és az engedély is az ő nevükre szól. 
 
A Vertikál Zrt ügyvezetője Ferencz Kornél, és kolleganője érkeztek a képviselő-
testület ülésére. 
 
Béndek József polgármester: 
Köszöntöm Önöket. Ott tartunk, hogy a rekultivációra vonatkozó engedély és a 
kötelezettség is a Vertikál nevére szól, közbeszerzés nem írható ki, és a képzett alap nem 
elegendő a munkálatokra. 
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Ferencz Kornél Vertikál Zrt ügyvezetője: 
A közbeszerzést illetően a Vertikál ezt házon belül fogja véghezvinni. A törvény ránk is 
vonatkozik, ha olyan értékhatárt elér a beruházás, nekünk is közbeszerzést kell 
lefolytatnunk. 
 
Béndek József polgármester: 
Ez új információ. Mi ebből indultunk ki. A jogszabály szerint kell eljárni és ki kell írni a 
közbeszerzést. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Tácon elvégezték a rekultivációt. Soponyát miért nem lehetett bevonni a rekultivációba?  
 
Ferencz Kornél Vertikál Zrt ügyvezetője: 
Ez egy másik történet. Az 168 önkormányzati társulás beruházása volt és két ütemben 
valósult meg. Amennyiben további források lesznek, ahol ez nem valósult meg, ott 
lehetőség lesz rá. Valószínűleg Soponya nem a rosszakarat miatt maradt ki. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mi voltunk az elsők, nálunk volt egy nagy hulladéklerakó. A közös tanács idején Tác és 
Csősz is idehordta a hulladékot. 
 
Béndek József polgármester: 
A rendszerváltás óta fenn áll ez a probléma. A tanácsi időből megörököltük a lerakót, és 
az önkormányzat akkor nem foglalkozott vele. A rekultiváció költsége nem kevés, és 
kizárt, hogy önkormányzati pénzből megoldjuk. Rendszeresen kapjuk a büntetést. A 
Vadex Zrt. és két magánember tulajdona a terület. A kötelező határozatban nem 
szerepelnek a tulajdonosok, csak helyrajzi szám. 
 
Ferencz Kornél Vertikál Zrt ügyvezetője: 
Ha nem az önkormányzat tulajdona a terület, akkor nem lehet rá pályázatot beadni. 
Valószínűleg ezért maradhatott ki a település a rekultivációból. A kötelezettség más 
kérdés. Elválik a tulajdonviszony és a kötelezés. Az önkormányzat vissza tudja tolni a 
tulajdonosoknak a kötelezvényt.  
 
Nagy Zsolt képviselő 7:50 perckor távozott az ülésről, mely a képviselő-testület 
határozatképességét nem befolyásolta. 
 
 
Theisz Imre képviselő: 
Ha úgy tudunk pénzhez jutni, hogy az önkormányzat tulajdonában lenne a terület, mivel 
a jelenlegi tulajdonosok úgy sem tudnak vele mit kezdeni, akkor meg tudnánk keresni a 
forrást.  
 
Ferencz Kornél Vertikál Zrt. ügyvezetője: 
Azt gondolom, ahogy a képviselő úr is mondja, a tulajdonkérdést le kell rendezni, csak ez 
az útja. A tulajdonviszonyokból kifolyólag a tulajdonosokra vissza lehet hárítani a 
kötelezvényt, érezzék, hogy rájuk lenne érvényes kötelezettség, melyet az önkormányzat 
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eddig jóhiszeműen magára vállalt. A rekultivációhoz szükséges források megszerzéséhez 
a tulajdon viszonyokat rendezni kell. 
 
Béndek József polgármester: 
Ezt megpróbálhatjuk 
Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, akkor javaslom 
fogadjuk el a Vertikál Zrt kérését és írjuk alá a megállapodást. 
 
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozták: 
 

70/2013.(IX.20.) számú képviselő-
testületi határozata 

 
Vertikál Zrt. megkeresése – Polgárdi 

regionális hulladéklerakó bezárásával 
kapcsolatos megállapodás ügye  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Vertikál Zrt. megkeresése – 
Polgárdi regionális hulladéklerakó bezárásával 
kapcsolatos megállapodás ügyét és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Vertikál Zrt. által előterjesztett, a Polgárdi 
regionális hulladéklerakó bezárásával és 
rekultivációjával kapcsolatos megállapodásban 
foglaltakat elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

 
Theisz Imre képviselő: 
A Vertikál Zrt közreműködését továbbra is kérnénk a hulladéklerakó rekultivációjával 
kapcsolatban. 
 
Béndek József polgármester: 
Azt szeretném kérni, hogy segítsenek ennek a problémának a megoldásában. A jogi 
háttérben, illetve a forrás megteremtésében. 
 
Ferencz Kornél Vartikál Zrt. ügyvezetője: 
Ebben szakmailag tudunk segíteni. Biztos vagyok benne, hogy a társulás annak idején 
felmérte a területet, csak a tulajdonviszonyok miatt maradt el a munkálat. Tácon is a 
tulajdonviszonyok rendezése miatt kellett várni a második ütemig. 
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Béndek József polgármester: 
Ha Tácon is probléma volt a tulajdonjog, nálunk miért maradt el? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Szeretnénk megoldást találni. A tulajdonviszonyokat rendezni és támogatást szerezni. 
 
Ferencz Kornél Vertikál Zrt. ügyvezetője: 
Ezt megígérjük, megnézzük. Köszönjük szépen.  
 
 
Béndek József polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi 
ülést 7:55 órakor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Béndek József Dr.Horváth Csaba 
  polgármester    Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 
         aljegyzője 
 

 
 

 


