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Iktatószám: 1623-3/2013. 
 

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

november 25. napján (hétfő) 15:00 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 
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 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Ismertetem a napirendi pontot. 
 
Napirendi pontok: 

1.) Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból az alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra  
 
 

A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt, így 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

85/2013. (XI.25.) számú képviselő-testületi 
határozat 

 
2013. november 25. (hétfő) napján 15:00 

órakor tartott, rendkívüli nyílt képviselő-
testületi ülés napirendjéről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. november 25. (hétfő) napján 
15:00 órakor tartott, rendkívüli nyílt képviselő-
testületi ülés napirendjére tett javaslatot 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
1. Pályázat benyújtása az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az 
alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó 
támogatásra  
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1.) Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból az alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra  
 

Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző 

 

Béndek József polgármester: 
A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki a települési önkormányzatok és önálló 
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások számára a közlekedési 
szolgáltatások fejlesztéséhez. A Polgárőrség szeretett volna pályázatot benyújtani, de ők 
nem rendelkeznek a pályázat benyújtásához szükséges feltételekkel, regisztrációs 
számmal, és az idő rövidsége miatt az önkormányzatnak lenne célszerű benyújtani a 
támogatási igényt. A támogatási mértéke a nettó vételár 100%-a, melyhez az Áfa 
összegét kell önrészként  az önkormányzatnak biztosítani. Skoda Yeti Active 2.0 TDI, 110 
LE, 4x4 meghajtású terepjárót szeretnénk megpályázni. Az autó nettó vételára 5 millió 
Ft, ehhez kell 1.350.000,-Ft önrészt biztosítani. A Suzuki Ingis gépjárművet szeretnénk 
kicserélni, mert elég sok probléma van vele. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Támogatom a pályázat benyújtását, de az a kérésem, hogy a Suzuki Ignis 
személygépkocsit mindenképpen adjuk el, mert két autóra nincs szüksége az 
önkormányzatnak. 
 
Béndek József polgármester: 
Ez természetes. A pályázathoz szükséges önrészt részben a Suzuki eladási árából fogjuk 
finanszírozni. 
Aki tehát egyetért a támogatási igény benyújtásával, kérem kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozták: 
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86/2013. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

 
Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az 

alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra  
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti számú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére: egyéb szociális,  bűnmegelőzési és 
közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez, eszközbeszerzésre. 
 
A pályázat benyújtásának célja és szükségessége: a település közigazgatási 
területén a pályázat mellékletét tartalmazó szakmai programban megfogalmazott 
szociális, bűnmegelőzési és közösség szolgáltatások nyújtása, fejlesztése és 
hosszabb távú fenntarthatósága. 
 
A pályázaton igényelt összeg: 5 millió Ft. 
A pályázaton igényelt eszköz: Skoda Yeti Active 2.0 TDI 110 LE terepjáró. 
A pályázat 100 %-os támogatottságú. 
 
A pályázat lebonyolításához szükséges egyéb járulékos költséget a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében betervezi. 
A képviselő-testület vállalja a gépjármű forgalomba helyezésének költségét, továbbá a 
kötelező arculati elemek elhelyezését a gépjárművön. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Béndek József polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására 213. november 25. 
 
 
Béndek József polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi 
ülést 12:45 órakor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

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

 

 

 
 


