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Iktatószám: 1394-3/2013. 
 

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

október 15. napján (kedd) 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban 
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, rendkívüli, 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. 
Ismertetem a napirendi pontot. 
 
Napirendi pontok: 

1.) Döntés a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény 
benyújtásáról 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

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

80/2013. (X.15.) számú képviselő-testületi 
határozat 

 

2013. október 15. (kedd) napján 7:30 órakor 
tartott, rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés 

napirendjéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. október 15. (kedd) napján 7:30 
órakor tartott, rendkívüli nyílt képviselő-testületi 
ülés napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozza: 
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1. Döntés a szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1.) Döntés a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény 
benyújtásáról 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

 

Az 1394-2/2013. számú írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Béndek József polgármester: 
Az állam 2 milliárd Ft-ot különített  el a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra. Az 5000 lélekszám alatti települési önkormányzatok nyújthatnak be igényt, 
a beadási határidő 2013. október 15. A támogatás mértéke 12.000 Ft / erdei m3 + ÁFA, 
melyhez az önkormányzatnak 2.000,-Ft / erdei m3 + ÁFA önerőt kell vállalni, valamint a 
szállítási költséget. Az önkormányzat legfeljebb 2 m3 tűzifát igényelhet, a 2013. első 
negyedévben lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján. Ez a 
Magyar Államkincstár közlése alapján nálunk 116 m3 lehet. A tavalyi évben az igényelt 
mennyiség 10 %-át kaptuk meg, az idei évben mivel duplájára emelték a keretet, talán 
várható az igényelt mennyiség 20 %-a. Már most folyamatosan érkeznek a kérelmek 
tüzelőre, melyeket a Szociális rendeletünkben foglaltaknak megfelelően bírálunk el. 
Nagy problémát jelent, hogy hamis adatokat közölnek a kérelmezők 
Biztos vagyok abban, hogy a szociális tűzifa kiosztásánál is lesznek problémák, mert 
mindig van olyan, akinek valami nem tetszik. 
Javaslom, hogy adjuk be a támogatási igényt a maximális mennyiségre. Aki ezzel 
egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozták: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

81/2013. (X.15.) számú határozata 

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatási igény benyújtásáról 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény 
benyújtásáról” című előterjesztést és az ügyben 

az alábbi döntést hozta:  

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM 
rendelet alapján igényt nyújt be a települési 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához 

kapcsolódó támogatásra. 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 
támogatás felhasználásának feltételeként előírt 

2000,- Ft/erdei m3 + ÁFA önrészt vállalja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
igény benyújtására és a további szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő:A pályázat benyújtásának határideje:  
2013. október 15. 
Felelős: Béndek József polgármester 

 
 
Béndek József polgármester: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Kápolnásnyék és Vidéke 
Takarékszövetkezet Soponyai Kirendeltsége november 30-án megszűnik. Az ügyvezető 
elmondása szerint ez a folyamat már korábban elindult, összesen 6 fiókot szüntetnek 
meg, mert a fenntartásuk nem gazdaságos. Soponyán 700-800 ügyfelük van. Keressük a 
megoldást, ezért levelet írtunk a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezetnek, hogy 
próbáljanak segíteni abban, hogy a soponyai ügyfelek itt helyben tudják intézni ügyeiket. 
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Még nem kaptunk választ. Úgy gondolom, hogy a takarékszövetkezet helyiségét átveszi a 
posta, mert terjeszkedni akar, de a művelődési házban tudnánk helyet biztosítani. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az a bosszantó, hogy miért nem szóltak már legalább egy évvel ezelőtt, hogy legyen 
időnk megoldást keresni. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Tájékoztatni kellene a lakosságot, hogy az önkormányzat próbál megoldást találni, 
legyenek türelemmel, ne essenek pánikba.  
 
Béndek József polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi 
ülést 8:00 órakor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

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

 

 


