Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott rendkívüli nyílt
képviselő-testületi ülésén

Jelen vannak:
Béndek József
Dr. Ulcz Gyula
Hollósi Lászlóné
Nagy Zsolt
Theisz Imre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Molnárné Tarman Renáta
Miklós Imréné

jegyző
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.
Simon Zoltán és Varga Zoltán képviselők a testületi ülésen nem tudnak részt venni.
Elsőként a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szükséges dönteni. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek javasolom Hollósi Lászlóné képviselőt.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Lászlóné képviselő
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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64/2011. (VI. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
– 2011. június 29-i képviselő-testületi
ülés
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2011. június 29-i
képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyvének
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az
alábbi döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. június 29-i képviselő-testületi
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére
Hollósi Lászlóné képviselőt
választja meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
azonnal

Béndek József polgármester:
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Theisz Imre képviselőt.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Theisz Imre képviselő
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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65/2011. (VI. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
– 2011. június 29-i képviselő-testületi
ülés
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2011. június 29-i
képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyvének
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az
alábbi döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. június 29-i képviselő-testületi
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére
Theisz Imre képviselőt
választja meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
azonnal

Béndek József polgármester:
Egy napirendi pontunk van. Ismertetem a napirendi pontokat.
NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1.)
Városkörnyéki Koordinációs Bizottsághoz benyújtandó kamatmentes kölcsön ügye
A képviselő-testületnek a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata, módosító
indítványa nem volt.
Béndek József polgármester:
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a napirendet hagyja jóvá, fogadja el.
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a rendkívüli nyílt ülés
napirendjét:

66/2011. (VI. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. június 29.
napján 13:00 órakor tartott rendkívüli
nyílt képviselő-testületi ülésének
napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. június 29-i rendkívüli nyílt
testületi ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1.)

Városkörnyéki Koordinációs Bizottsághoz
benyújtandó kamatmentes kölcsön ügye

Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
azonnal
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.)

Városkörnyéki
Koordinációs
kamatmentes kölcsön ügye
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Bizottsághoz

benyújtandó

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

Az 1236-2/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése szabályozza
az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatát. A feladatok felsorolása között
szerepel a helyi közutak fenntartása, és a közvilágítás bővítése. Soponya Nagyközség
Önkormányzata anyagi nehézségei és forráshiánya miatt a belterületi utak felújítására
nem tudott fordítani az elmúlt időszakban, azonban az utak állapota nagyon igényelné a
helyreállítást és a felújítást. A közvilágítás bővítése, és kialakítása is fontos célkitűzés,
tekintettel arra, hogy a beruházás keretei között a jelenleg közvilágítással el nem látott
területek világítása oldódna meg. Az útfelújítási beruházás keretei között a következők
megvalósítását szeretnék megtenni:
1. Sávos, aszfaltos helyreállítás érintené a Damjanich utcát mintegy 923 méter
hosszúságban, a József Attila utcát 440 méter hosszon, a Bercsényi utcán 450
méter, Sallai utca 200 méter valamint a Dózsa György utcát 171 méter
hosszúságban.
2. Szórt, makadám utas kivitelezésben, mart aszfalttal a Szabadság, Kossuth Lajos,
Rózsa utcán javítását valósítanánk meg, mindegyik utca esetében cca. 450 méter
hosszúságban.
Az útfelújításhoz kapcsolódóan valamennyi utca vonatkozásában a csapadékvíz
elvezetést is megoldanánk. A felsorolt utcák az önkormányzati utak mintegy 40 %-át
érintik. Valamennyi utcáról a település központot, a szolgáltató egységeket, üzletet,
oktatási intézményeket lehet elérni, így javításukkal a komfortérzet jelentősen
növekedne a településen élők számára. Az útépítésekkel kapcsolatban tervekkel
rendelkezünk, csak terv korszerűsítésére és kivitelezésre van szükség. Árajánlatunk is
van a kivitelezési munkálatokra.
A közvilágítás bővítés Árpád és a Munkácsy utcákat érinti, itt eddig ki nem alakított
közvilágítás bővítésére kerülne sor. A közvilágítás bővítésével kapcsolatban árajánlattal
rendelkezünk, a feladat a tervezés és a kivitelezés lenne.
A pályázati támogatás (kamatmentes kölcsön) bevonásával mindkét beruházást
szeretnénk 2011. évben megvalósítani.
A beruházások megvalósításával a településen élők biztonság érzete és komfortérzete
növekedne, egy élhetőbb település megvalósítására kerülhetne sor.
A fejlesztés a település minden lakóját kedvezően érintené.
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A Városkörnyéki Bizottság részére a következő dokumentumokat bocsátjuk
rendelkezésre:
1. Útépítés: kiviteli terv dokumentáció része, és árajánlat
2. közvilágítás bővítés: árajánlat
3. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselő-testületi
határozat
A Városkörnyéki Alaptól nem áll rendelkezésre adat arra, hogy a saját forrás
összegének milyen százalékban szükséges rendelkezésre állni, valamint a visszafizetés
időtartamára sincs pontos adat. Így a Pénzügyi Alaptól megkapott 5.000 ezerFt
támogatás összegét is mintegy saját forrásként vettük figyelembe, és így az igényelt
kölcsön 12.000 ezer FT lenne, melyre 4 éves visszafizetést vállalnánk.
Béndek József polgármester:
Kérem képviselő-társaimat, hogy az előterjesztéssel, illetve a kamatmentes kölcsön
igénybe vételével kapcsolatban szíveskedjék véleményüket elmondani, illetve
álláspontjukról tájékoztatni.
A Képviselő-testületnek a napirendhez kapcsolódóan hozzászólása, észrevétele nem
volt.
Béndek József polgármester:
Kérem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testület szíveskedjék
szavazni: amennyiben egyetértenek azzal, hogy a Városkörnyéki Koordinációs
Bizottságtól önkormányzatunk 12.000.000.-Ft kamatmentes kölcsönt igényeljen,
kézfeltartással szavazzon.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

igen

szavazattal,
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67/2011. (VI. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Városkörnyéki Koordinációs
Bizottsághoz benyújtandó kamatmentes
kölcsön ügye
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
Városkörnyéki
Koordinációs
Bizottsághoz
benyújtandó
kamatmentes kölcsön ügyét, és az alábbi
határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy kamatmentes kölcsön
kérelmet terjeszt elő a Városkörnyéki
Koordinációs Bizottság (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.). felé, belterületi, helyi
önkormányzati
utak
helyreállítása
és
közvilágítás bővítése érdekében.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 12.000.000.-Ft, azaz Tizenkettőmillió
00/100 forint kamatmentes kölcsön iránt
nyújt be kérelmet.
A beruházás teljes költségelőirányzata
24.000 ezerFt
Saját forrás
12.000 ezerFt
Igényelt kölcsön
12.000 ezerFt
A kamatmentes kölcsön visszafizetésére
Soponya Nagyközség Önkormányzata 4 évet
vállal, a következő ütemezés szerint:
2012. év
3.000 ezerFt
2013. év
3.000 ezerFt
2014. év
3.000 ezerFt
2015. év
3.000 ezerFt
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Béndek
József
polgármestert és Molnárné Tarman Renáta
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2011. június 29.
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

7

A képviselő-testület nyílt 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 13:20 órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármester

Molnárné Tarman Renáta
jegyző

Hollósi Lászlóné
Theisz Imre
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítők
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