Iktatószám: 2041 -14 / 2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Meghívottak:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
november 24. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis
tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott nyílt
képviselő-testületi ülésén
Béndek József
Dr. Ulcz Gyula
Hollósi Lászlóné
Nagy Zsolt
Simon Zoltán
Varga Zoltán
Molnárné Tarman Renáta
Miklós Imréné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
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 Theisz Imre képviselő jelezte, hogy késni fog.
Az SzMSz 25.§ (1) bekezdésére hivatkozva nem tennék javaslatot jegyzőkönyv
hitelesítőkre. Amennyiben a jelenlévők javasolni szeretnének, kérem, tegyék meg.
Varga Zoltán képviselő:
Szerintem tegyük meg.
Béndek József polgármester:
Akkor javasoljál Zoli. Én a magam részéről nem kívánok javaslatot tenni.
Varga Zoltán képviselő:
Ha megjön még a két képviselőtársam, akkor megkérdezzük a véleményüket.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A jegyzőkönyv hitelesítőt az ülés elején kell megválasztani.
Varga Zoltán képviselő:
Én kérem, hogy legyen hitelesítő. Bárki lehet.
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Béndek József polgármester:
Én nem akarok javaslatot tenni jegyzőkönyv hitelesítőre, mert nem jutunk a végére. A
jegyzőkönyvek nem érnek be időben a Kormányhivatalba, mert a hitelesítő nem
hajlandó aláírni. Megint megkaptuk a dorgálást. Az SzMSz lehetőséget ad arra, hogy ne
legyen hitelesítő. Nekünk akkor is meg van a felelősségünk az elhangzottakkal
kapcsolatban.
Varga Zoltán képviselő:
Azért lett hitelesítés bevezetve, mert nagyon sok esetben nem az szerepelt a
jegyzőkönyvben, mint ami itt elhangzott.
Béndek József polgármester:
A polgármester és a jegyző felelős a jegyzőkönyvek tartalmáért. Bármikor jogotok van
megnézni a jegyzőkönyvet.
Varga Zoltán képviselő:
Sok esetben ki eléggé volt színezve, át volt alakítva. Nem az ment be a hivatalba, ami itt
elhangzott az ülésen. Ha az lenne papíron, ami itt elhangzik, akkor semmi probléma nem
lenne. Simon Zoltán képviselőtársam abban az időben ösztönözte a testületet, hogy
igenis ami itt elhangzik. az legyen leírva.
Béndek József polgármester:
Tegyél javaslatot, és szavazunk.
Varga Zoltán képviselő:
Ha magamat mondhatom, magamat javasolom hitelesítőnek.
Nagy Zsolt képviselő:
Leszek a másik hitelesítő.
Béndek József polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Varga Zoltán és Nagy Zsolt képviselő legyen a mai ülésen a
jegyzőkönyv hitelesítő, kérem, kézfeltartással jelezze.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítővel kapcsolatos szavazásban 1 igen szavazat mellett, 1
ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett tárgyi ügyben érvényes döntést nem
hozott.
Hollósi Lászlóné képviselő:
Ezzel csak megint húzzuk az időt. Mindenki elolvassa, annyira megbízunk egymásban,
úgy gondolom.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
15 perce nem csinálunk mást. Aki el akarja olvasni a jegyzőkönyvet, bármikor megteheti
és kifogást tehet, ha valami nem tetszik.
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Varga Zoltán képviselő:
Bementem többször a hivatalba és nem készült el a jegyzőkönyv. Nekem is voltak
elfoglaltságaim.
Béndek József polgármester:
A legutolsó testületi ülésen szabályoztuk a jegyzőkönyv készítését, akkor te nem voltál
itt. Mindenki tette a dolgát határidőre, még sem tudtuk határidőre beküldeni, mert a
hitelesítő nem írta alá. Ezért mondom, hogy nem kell hitelesítő. Hiába teszi meg
mindenki a dolgát, ha a hitelesítő nem hitelesíti, mert nem múlt időben, hanem jövő
időben volt fogalmazva. Ezen nem bukhat el a kötelezettségünk teljesítése.
Varga Zoltán képviselő:
A lakosság szeretné elolvasni, akik nem tudnak eljönni. A honlapon nem lehet megnézni,
a G-portálon sincs, a faliújságra a hivatalban ki kellene tenni a jegyzőkönyvet.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A hivatalba bárki bejön, megnézheti a jegyzőkönyvet.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Haladjunk.
Béndek József polgármester:
Még egyszer felteszem szavazásra a kérdést. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Varga
Zoltán képviselőt.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Zoltán képviselő
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 3 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

128/2011. (XI.24.) számú képviselőtestületi határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
– 2011.november 24-i nyílt képviselőtestületi ülés
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2011. november 24-i
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az
alábbi döntést hozza:
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. november 24-i nyílt
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére
Varga Zoltán 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 Nagy Zsolt képviselőt.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zsolt képviselő
jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 3 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

129/2011. (XI.24.) számú képviselőtestületi határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
– 2011. november 24-i nyílt képviselőtestületi ülés
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2011. november 24-i
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása ügyét és az
alábbi döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. november 24-i nyílt
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére
Nagy Zsolt képviselőt
választja meg.
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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:
Az a kérésem, hogy tartsátok be a határidőt. A kiküldött napirendben annyi változás van,
hogy a Fejérvíz Zrt. viziközmű üzemeltetési szerződés tervezete lekerül a napirendről,
tévedésből küldték ki a szerződést, mert csak azokra az önkormányzatokra vonatkozik,
ahol a viziközmű átadta a tulajdonjogot. Nekünk a tulajdonunkban van a viziközmű.
Helyette javaslom Kiss János jövő évre vonatkozó konténerszállítási díj ajánlatát
megtárgyalni. Javaslom továbbá, hogy a Vertikál Zrt-től érkezett vendégekre tekintettel
első pontként tárgyaljuk a hulladékszállítási díj előterjesztést.
Ismertetem a napirendi pontokat:
1.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékkezelési
közszolgáltatási díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(díjemelés)
2.) 2011. évi költségvetés módosításáról rendelet megalkotása
3.) Kiss János 2012.évre vonatkozó konténerszállítási díj javaslata.
4.) Soponya Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I – III.
negyedéves beszámolója
5.) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének koncepciója
6.) Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve
7.) Folyószámla hitel ügye
8.) Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósításának ügye – szóbeli előterjesztés
9.) Datatrans Internet Kft. bérleti szerződés ügye
10.)
Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés ügye
11.)
Közmeghallgatás előkészítése
12.)
Tájékoztatások, egyebek
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.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a zárt ülés
napirendjét:
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130/2011. (XI.24.) számú képviselőtestületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011.november
24. napján 17:00 órakor tartott nyílt
képviselő-testületi ülésének
napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. november 24. napján 17:00
órakor tartott nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testületének a hulladékkezelési
közszolgáltatási díj mértékéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
(díjemelés)
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző

2. 2011. évi költségvetés
rendelet megalkotása

módosításáról

Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi
ügyintéző
Magyaródi
Gyuláné
pénzügyi
ügyintéző

3. Kiss János 2012. évi konténerszállítási díj
javaslata
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző

4. Soponya Nagyközség Önkormányzat 2011.
évi költségvetésének I – III. negyedéves
beszámolója

Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi
ügyintéző
Magyaródi
Gyuláné
pénzügyi
ügyintéző
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5. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetésének koncepciója

Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi
ügyintéző
Magyaródi
Gyuláné
pénzügyi
ügyintéző

6. Az önkormányzat
ellenőrzési terve

2012.

évi

belső

Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Előadó:
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző

7. Folyószámla hitel ügye

Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző

8. Integrált
Közösségi Szolgáltató
Tér
megvalósításának
ügye
–
szóbeli
előterjesztés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző

9. Datatrans Internet Kft. bérleti szerződés
ügye
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző

10. Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés
ügye
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző

11. Közmeghallgatás előkészítése

Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző

12. Tájékoztatások, egyebek
Előterjesztő:
Előadó:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.)

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a
hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása (díjemelés)
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2041- 3/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Minden év végén a Vertikál Zrt megküldi a következő évre vonatkozó hulladékszállítási
díj javaslatát, mely 2012. évre 6 %-os emelést tartalmaz. A tájékoztató anyag elég
bonyolult, de a lényege, hogy az infláció mértékét meghaladóan szeretnének díjat
emelni, mert 4,2 % az inflációs ráta. Ezt nem vitatják Önök sem.
Bakonyiné Lentsés Ildikó Vertikál Zrt. képviseletében:
Ezt vitatni szeretnénk. A KSH szerint a hulladékszállításban 6,3 % az infláció. Erről
hivatalos igazolásunk van.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Valamikor úgy volt, hogy minden ágazatban más az inflációs ráta. A lakosság
szempontjából 4,2 % a hivatalosan, általánosan elfogadott inflációs ráta. A kettő között
kellene megtalálni a határt.
Bakonyiné Lentsés Ildikó Vertikál Zrt. részéről:
Az átlagosban minden benne van, de a 6,2 % a hulladékszállításé. Mindenki tisztában
van az üzemanyagárak változásával és ez jelentősen érint bennünket.
Béndek József polgármester:
Tavaly az emelési javaslat elfogadható volt, mert az infláció közelében volt. Azzal
tisztában vagyunk, hogy a költségek növekednek, de az infláció közelében kell lenni az
emelésnek, mert az emberek keresetből élnek. A 6 %-os emelést nem javasolom
elfogadásra.
Varga Zoltán képviselő:
Több éve feszegetem, hogy 7 óra előtt miért jönnek és leszaladják a falut. Papíron le van
fektetve, hogy 7 órakor kell kezdeni a gyűjtést. Önök miért rúgják fel a szerződést?
Szeretném ezt megkérdezni, miért van így?
Nagy Zsolt képviselő:
Hivatalos bejelentést kaptak erről?
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Schubert Viktor Vertikál Zrt. részéről:
Volt egy bejelentés. Nem tagadom volt ilyen, de a bejelentés óta nem fordult elő, hogy 7
óra előtt volt gyűjtés. Egyébként 50 településen szolgáltatunk, és mindenhol 6 órakor
van a kezdés.
Varga Zoltán képviselő:
Az a kérésem, meg a lakosságnak is az a kérése, hogy ne jelenjenek meg 7 óra előtt. A
lakosság kérése, hogy a kukák nagyon sok esetben összetörnek, sok nyugdíjas nem
tudja kicserélni. Ne törjék össze a kukákat. Trágár szavakat szólnak az embereknek. A
kihulló szemetet állandóan otthagyják, rendszeresen. Ha Önök nem söprik össze, fel lesz
véve videóra és el lesz küldve olyan helyre, hogy Soponyán környezetszennyezését meg
lehet büntetni aki otthagyja. Igenis söpörjék össze.
Nagy Zsolt képviselő:
A kukába alapvetően nylon zsákba illik beletenni a szemetet és akkor nem hullik szét.
Varga Zoltán képviselő:
Az megint költség. A SZÉKOM összetakarítja a szemetet. Kérés lenne, hogy szedjék össze
a kihullott apró szemetet. A közcélú emberek sajnos Önök után szedi a szemetet össze.
A Gábor Áron közben ott maradt a szemét. Hogy lettek ők kártalanítva? Telefonon
jelezték, és nem jöttek vissza. A díjakat emelik és kifelejtik a Gábor Áron utat.
Bakonyiné Lentsés Ildikó Vertikál Zrt. részéről:
Ha már nem tudunk visszamenni, akkor a következő alkalommal elvisszük a többlet
hulladékot.
Varga Zoltán képviselő:
A zsákot ilyenkor ki biztosítja? Kedvezményt kell adni az érintett személyeknek.
Béndek József polgármester:
A múltkor végigkísértem az autót és valóban az a jelenség, amit a képviselő úr mond. A
főúton mindkét oldalról gyűjtik a kukákat, szaladnak át az egyik oldalról a másikra, a
kukákat dobálják, és ez balesetveszélyes. Önöknek 32 km futásuk van Soponyán, abban
úgy van, hogy végig megy az egyik oldalon és visszajön a másik oldalon. Ez a legnagyobb
problémám. Leginkább a balesetveszély zavar.
Schubert Viktor Vertikál Zrt. részéről:
Valóban így van, de ezeket néha meg kell tenni, hogy beleférjünk a költségekbe.
Béndek József polgármester:
Ha elüti az autó az emberüket, azért ki lesz a felelős? Ezt nem szabad megengedni az
Önök érdekében sem. Soponyát illetően milyen elképzelésük van a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatban? Van-e ilyen, vagy marad a mostani?
Schubert Viktor Vertikál Zrt. részéről:
Van egy hulladékudvar, ahova szelektíven lehet vinni a hulladékot.
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Béndek József polgármester:
Az utóbbi két évben mennyi hulladékot vettek át a hulladékudvarból? Szerintem
semmit. Nem visznek oda az emberek szemetet, csupán egy két kivétel van. Ebben
szeretném, ha lenne előrelépés, mert ezzel tudnánk a költségeket csökkenteni és talán
tehermentesíteni az itt élőket.
Bakonyiné Lentsés Ildikó Vertikál Zrt. részéről:
Két oldalon szerepel a többletszolgáltatási javaslatunk. A házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést akár a jövő évtől be tudjuk vezetni. Sajnos ennek költsége van, az
üzemanyagot ki kell fizetni.
Varga Zoltán képviselő:
De Önök pénzt profitálnak belőle.
Béndek József polgármester:
A hulladékudvart korszerűsíteni kellene, a mostani igényekhez igazítani. Amennyiben
nincs több kérdés, a jövő évi díjemelésre a két javaslat közötti, 5 %-os emelést javaslom
elfogadni.
Schubert Viktor Vertikál Zrt. részéről:
Ezt Önök javasolhatják. Annyit szeretnénk hozzátenni, hogy csak havi 70 Ft-tal kérünk
többet a tavalyi évhez képest.
Béndek József polgármester:
Sok szegény ember él a településen, nekik a 70 Ft is számít. Ezt tessék elfogadni, ez így
van.
Varga Zoltán képviselő:
Ha nem tudunk megegyezni, keressünk más szolgáltatót.
Béndek József polgármester:
Nem olyan egyszerű ez sajnos.
Varga Zoltán képviselő:
Ha nem fogadják el, részemről a lakosságtól aláírást gyűjtök és eljuttatom olyan helyre,
hogy ez van, ezek voltak a tények, ezeket tették elénk, nem tudunk mit tenni és feljebb
viszem más fórumokra. Nem fogom hagyni ezt.
Béndek József polgármester:
Kérdezem a képviselő-testületet, hogy ki fogadja el Vertkál Zrt által javasolt 6 %-os
díjemelést?

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett 6
%-os hulladékszállítási díj emeléssel kapcsolatos rendelettervezetet 0
igen, 5 nem és 0 tartózkodás mellett nem fogadta el.
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Béndek József polgármester:
A hulladékszállítási díj emelésére 5 %-ot javasolok. Aki elfogadja, kérem, kézfeltartással
jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

igen

szavazattal,

Soponya Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2011. (XI. 25.) számú
önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatási díj
mértékéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékkezelési közszolgáltatási díj
mértékéről szóló rendelettervezetet megtárgyalta
és az alábbiak szerint fogadja el:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében
lévő tartalommal – a rendelet terjedelmére
tekintettel - megalkotja a hulladékkezelési
közszolgáltatási díj mértékéről szóló 18/2011.
(XI. 25.) számú önkormányzati rendeletet.
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:
Ezt fogjuk Önök felé továbbítani. A szelektív gyűjtéssel kapcsolatban megfogalmazzuk a
javaslatunkat, amit jó lenne megvalósítani. Ha Önökben lesz hajlandóság, mi erre vevők
vagyunk. Most is van szelektív gyűjtés, csak nem a lakosság széles körében.

Simon Zoltán képviselő 17:40 órakor érkezett, így a képviselő-testület
létszáma 5 főről 6 főre változott, mely a határozatképességet nem
befolyásolta.
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Igazából ez Önöknek érné meg a legjobban, ezért nem értem ez miért okoz problémát.
Ha szelektíven kerül oda a szemét, csomó költséget megtakarítanának.
Béndek József polgármester:
Nem tudom, hogy a feltételek mennyire adottak és miért nem került eddig bevezetésre?
Schubert Viktor Vertikál Zrt. részéről:
Óriási költségei vannak.
Béndek József polgármester:
Köszönöm szépen, hogy eljöttek.

2.)

2011. évi költségvetés módosításáról rendelet megalkotása
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző

A 2041-2/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A költségvetési rendelet módosítását gondolom áttanulmányoztátok. Az indokok
szerepelnek, a hatálybalépés miatt kell módosítani.
Molnárn Tarman Renáta jegyző:
A Képviselő-testület a 2011. augusztus 25. napján tartott képviselő-testületi ülésén a
2011. évi költségvetési rendeletét kétszer módosította: először az I. félévi beszámolóval
összhangba, majd pedig ÖNHIKI támogatással kapcsolatban.
A két rendeletben azonban a hatálybalépés dátuma ugyanaz marad, így jogtechnikailag
nem követhető, hogy tulajdonképpen melyik módosítás maradt hatályba és épült be a
költségvetésbe.
A Kormányhivatallal történt egyeztetést követően a másodikként elfogadott
költségvetési rendeletmódosítást – ugyanazzal a tartalommal, de más hatálybalépési
dátummal – szükséges elfogadni újra. A kihirdetés napja a holnapi nap lesz.
Béndek József polgármester:
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1
ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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19/2011. (XI. 25.) számú
önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzat
4/2011. (III. 11.) számú önkormányzati
rendeletének módosítása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 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 Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében
lévő tartalommal megalkotja az önkormányzat és
intézményei 2011 évi költségvetéséről szóló
4/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 19/2011. (XI. 25.) számú
önkormányzati 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:
Határidő:

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
azonnal

Varga Zoltán képviselő:
Szeretném megkérdezni a szavazás előtt.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ez már szavazás után van.
Varga Zoltán képviselő:
Lehet hogy szavaztatok, de és szerettem volna elmondani. Szeretném megkérdezni, hogy
a 35 millió Ft hitelt hogyan kell értelmezni?
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Az önhikit 35 millió Ft-ra nyújtottuk be.
Varga Zoltán képviselő:
A képviselő-testület mikor döntött ebben?
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Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Augusztus 25-én.
Varga Zoltán képviselő:
A hiteleknek nem vagyok híve, és úgy érzem, hogy deficitbe sodródik a falu.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Az önhikinek feltétele, hogy működési célú hiánnyal küzdjön az önkormányzat. Ez
nálunk megvalósult, és a hiányt támogatással lehet ellensúlyozni.
Varga Zoltán képviselő:
Azt vettem észre, hogy tavaly ősszel a polgármester úrnak adtunk egy olyan szabad
kezet, hogy nem tudom milyen arányban nem kell testületi döntés. Az lenne a kérésem,
hogy ezt vonjuk vissza. Határozzuk meg hogy mennyit lehet költeni.
Svájci frankban van a társulati hitel. Azt nem tudjuk kifizetni. Mind a négy falu bebukott.
Külső forrásból tudom lehet igaz, lehet nem igaz, az utak 32 milliós hitelből készültek és
társulati hitelből lesz kipótolva. A kultúrház, ha meg lesz valósítva, és a mai újság írja,
hogy a főutat is meg kell a településeknek csinálni a saját költségéből. Kérdezem én, hol
állunk meg és miből lesz megcsinálva? Megmondom. El fognak menni a termőföldek, el
fog menni a Kerti-tó. Sorba minden el fog menni és nincsenek felelősök. Túlköltekezzük
magunkat.
Béndek József polgármester:
Látom, hogy részben vagy tisztában azzal, ami itt történik. Lehet, itt kellene lenni a
testületi üléseken.
Varga Zoltán képviselő:
Meg kellett volna hívni, arra, amikor fel lett véve a hitel.
Béndek József polgármester:
Ha meghívnak, arra sem jössz el. De ha nem jössz el, akkor elolvashatod a jegyzőkönyvet.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Hagyd ezt abba Zoli, mert semmi értelme nincs. Nem tudom kezelni, azt, amit mondasz.
Miről beszélsz? Ki vette fel a deviza hitelt? Aki felvette azt kell megkérdezni. Ne azt
mond, hogy most van eladósítva a település. Most próbáljuk betömni azt a lyukat, amit 4
évvel ezelőtt meg lett nyitva.
Varga Zoltán képviselő:
Azért lett felvéve a hitel, hogy a szennyvízberuházás befejeződjön.
Simon Zoltán képviselő:
Azokon a szavazásokon te is ott voltál Gyula.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
De én nem szavaztam meg. Te sem szavaztad meg. Nem kapunk mi már sehonnan egy
forint hitelt sem.
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Simon Zoltán képviselő:
Ez nem banki hitel. Ha megkapjuk, nem kell vissza fizetni.
Béndek József polgármester:
Az intézményi társulás kapcsán ki kellett fizetni olyan számlákat, amit Aba
önkormányzata nem fizetett ki. Ez a pénz nekünk hiányzik, ezért pályáztunk az önhiki
támogatásra. A 35 milliós igénnyel szemben 7 millió Ft-ot ítéltek meg. A működéi hiány
ebből keletkezett és nem másból.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Tíz éve képviselő vagy Zoli. A költségvetésnek két oldala van, melyeknek egyezni kell.
Ezért kell beírni a hitelt technikailag. Ezeket 10 év alatt meg lehet tanulni. Ha nincs meg
a megfelelő forrás, akkor beírunk valamennyi hitelt és majd kiderül. Ezek olyan dolgok,
amiket 10 év alatt meg lehet tanulni.
Simon Zoltán képviselő:
A szövegből kiderül, hogy önhiki?
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Az augusztus 25-i ülésen ezt tárgyalta a testület két napirend keretében, pontosan az
összefüggésük miatt. A rendeletben nem lehet nevesíteni az önhiki támogatást.
Simon Zoltán képviselő:
Most az önhikis vonalat engedi a határozat.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Örüljünk annak, hogy építjük az utakat kamatmentes hitelből, ami nem hitel, hanem ami
tulajdonképpen a saját pénzünk, amit évek alatt tagdíjként befizettünk a pénzügyi
alapba. Ezt kell látni. Már nem lehetett közlekedni a faluban. Ez nem hitel, ez egy
pénzügyi alap, amit vissza kell majd fizetni, ha lesz rá pénzünk.
Béndek József polgármester:
Ennek formai jelentősége van. Nem arról van szó, hogy hiteleket veszünk fel és
eladósítjuk a falut. Nekünk a világon senki nem ad már hitelt. Az intézmények
problémája miatt keletkezett lyukat be kell tömnünk. Adósságrendezés alatt áll Aba.
Várjuk a visszajelzéseket a beadott igényekkel kapcsolatban. Van olyan információnk,
hogy pl. az iskolában kifizetett béreket jövőre fogjuk visszakapni. Adódott egy helyzet,
de értsétek meg, hogy nincs vész. Ezt fogadjátok el. Azon vagyunk, hogy ne legyen baj. Ha
25 milliót adtak volna önhikire, sokkal könnyebb lenne a helyzetünk.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Tudomásul kell venni, hogy tényleg nehéz a helyzet, borotvaélen táncol a falu
költségvetése. Abán sokkal nagyobb a probléma, mégis a képviselő-testület megpróbál
egy hangon beszélni, egy irányba próbálja vinni a dolgokat még eben a helyzetben is.
Érthetetlen számomra az, hogy itt a polgármester úr megpróbál valamit kitalálni, és
alaptalan, nem értett, át nem látott vádakkal jövünk elő, a helyett, hogy mi mondanánk
azt hogy kérem álljunk meg és beszéljük meg, ezek bonyolult problémák.
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A banki anyagot háromszor olvastam át, mert nem értettem. Nem tartom magam nehéz
felfogású embernek, de képtelen voltam felfogni mit akarnak leírni. Azt gondolom, ha
valaki valamihez nem ért, ne üsse bele az orrát. Ezt így egy papírból nem lehet eldönteni.
Ha ezt csináljunk, akkor saját magunk alatt vágjuk a fát. Ebből a nehéz helyzetből nem
lesz könnyű kimenekülni. Sok taktikai elemet is csinálni kell, amit nem biztos, hogy
szellőztetni kell.
Varga Zoltán képviselő:
Ha már itt tartunk. Örülök, hogy elkészültek az utak, ami elkészült. Sajnálom, hogy
mindegyik nem készült el. Kértem, hogy az utakat nézzük meg előtte. Meg hívtak? Nem.
Eldöntötte X.Y. személy. Az aknafedeleket meg lehet nézni, hogy néznek ki. A
vízátereszek nincsenek megcsinálva, majd a markoló felszakítja. Ki volt a műszaki
ellenőr? Hogy csinálták?
Béndek József polgármester:
Mire gondolsz? Legyen kitisztítva a vízáteresz? Ahhoz nem kell az utat felbontani. Nem
értesz hozzá, maradjunk ebben.
Varga Zoltán képviselő:
Kértem a sorrendet, melyik utca a kritikus. Az iskola utcát miért nem lehetett végig
megcsinálni?
Béndek József polgármester:
Mert nem volt annyi pénzünk.
Béndek József polgármester:
Ha kétségbe vonod a jó szándékunkat, az a te bajod.
Varga Zoltán képviselő:
Örülök, ha jó irányba megy a falu. Csak attól félek, hogy eladósodik a falu.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
712 millió most az adósságunk. Mitől félsz Zoli?
Varga Zoltán képviselő:
De jól élünk, mert tűzijátéktól kezdve minden van, eszem-iszom.
Béndek József polgármester:
Ott voltál?
Varga Zoltán képviselő:
Nem. Meg sem szavaztam volna.
Béndek József polgármester:
Ott volt 600 ember, akinek örömet szereztünk.
Varga Zoltán képviselő:
Jobban örült volna a 600 ember, ha megcsinálják az utat.
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Béndek József polgármester:
Biztos vagyok benne, de ez egy kicsit helyi politika, és ha te ehhez nem értesz, ez is a te
bajod.
Simon Zoltán képviselő:
Többször hangzik el, hogy a Zoli ehhez nem ért. Ezt én visszautasítom. Ilyen
személyeskedésbe ne menjünk bele, mert a Zolit kikiáltjuk egy hozzá nem értő
embernek.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Amihez én nem értek, ahhoz nem szólók.
Simon Zoltán képviselő:
A Zoli olyan irányú aggodalma, hogy egy szűk kör, mondjuk 3 ember, eldönti a lényeges
dolgokat és ráerőszakolja többiekre és van egy kicsi ellenzék, aki hiába teszi a dolgát,
igazából nem tud behatással lenni az eseményekre. Amikor egy képviselő-testület így
működik, akkor a Zoli aggodalmai helyénvalóak. Milyen döntési mechanizmus alapján
dőlt el az útjavítás? Az utak döntési mechanizmusából a Zoli ki lett hagyva. Ez így van.
Béndek József polgármester:
Zoli, ha te döntöttél volna, így döntöttél volna vagy másképp?
Simon Zoltán képviselő:
A demokrácia az az, hogy megkérdezzük mások véleményét is.
Varga Zoltán képviselő:
Nekem nem is szóltak. Nem hívtatok meg. Miért nem hívtak meg? Kirekesztettek, ez
diszkrimináció.
Nagy Zsolt képviselő:
Azért mert nem úgy történt, ahogy én akartam, azért nem háborgok.
Simon Zoltán képviselő:
Mindenki maga dönti el, hogy háborog, vagy nem háborog. X szavazócsoport a Zolit
ideküldte, elmondhatja a véleményét.
Varga Zoltán képviselő:
Engem a lakosság ideküldött. Tisztelem őket. Ki döntötte el a tűzijátékot? Milyen jogon
lettem kirekesztve? Simon Zoltán képviselő-társam ott voltál?
Béndek József polgármester:
Ott voltatok bármelyik rendezvényen? Munkát vállalsz-e benne? Nem. És miért nem?
Varga Zoltán képviselő:
Most is ott voltam az ünnepségen.
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Simon Zoltán képviselő:
Ez állandóan visszajön, ez egy visszatámadás. Azt gondolom, hogy haladjunk a napirendi
pontokon.

3.)

Kiss János 2012. évi konténerszállítási dj javaslata
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2041-12/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Kiss János évek óta nem emelt díjat. 7.000.-Ft-ért szállította a konténert Polgárdiba, ez
csak a szállítási díjat tartalmazza. Én megnéztem, azt gondolom ezzel nincs különösebb
probléma. Sok a konténeres szemétszállítási költségünk és a befogadási díj. Javaslatot
fogok tenni a költségek csökkentésére. Tavaly is 2,3-3 millió Ft volt és az idei évben is
ennyi. A szállítás mennyiségét radikálisan csökkenteni kell.
Nagy Zsolt képviselő:
A temetőkben nem kellene konténerbe tenni a virágokat.
Béndek József polgármester:
A környező településeken is hasonló megoldást kerestek, ritkítják a fordulók számát. A
temetőkben összegyűlt hulladékot szelektálni kell. Pld. a hegyközségben meg kell
hagyni, mert annak van jelentősége, mert az emberek nem az erdőbe dobálják a
szemetet. Javaslom fogadjuk el a jövő évre vonatkozó 8.000.-Ft + ÁFA díjat. Megértem az
ő helyzetét, mert ebből a pénzből nehéz kijönni.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

igen

szavazattal,

131/2011. (XI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
Konténeres szemétszállítás árajánlata
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a konténeres szemétszállítás árajánlat
ügyet megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
a
konténeres
szemétszállítással
kapcsolatban elfogadja Kiss János 8156 Kisláng,
Fő u. 29. szám alatti egyéni vállalkozó ajánlatát,
mely szerint 2012. január 1. napjától a
konténeres szemétszállítás díja 8.000.-Ft +
ÁFA / hó.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:
.

4.)

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
azonnal

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
I – III. negyedéves beszámolója
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző

A 2041-5/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A költségvetésünk teljesítése időarányosan megfelelő. A közcélú foglalkoztatás miatt
azért van eltérés, mert márciusban tudtuk meg a pontos foglalkoztatási adatokat. Ez
pozitívum, mert több embert tudtunk foglalkoztatni, mint az előző évben. A törekvés az
volt, hogy mindenkit vonjunk be a közmunkába, mert a jövő évben csak az kaphat
juttatást, aki dolgozott legalább 30 napot. Volt olyan, aki kikerült a támogatási
rendszerből, mert munkát talált, volt, aki önként zárta ki magát. Mi tulajdonképpen
senkit nem zártunk ki a rendszerből. A lehetőséget mindenkinek megadtuk. A település
fenntartáson tavasztól-őszig vannak feladatok, ezért a költségek is akkor jelennek meg,
de év végére a tervezett körül fog alakulni. Az egyéb fejlesztésekből valamennyit
megvalósítottunk, többet kellett volna szépíteni a falut. Ezért a túllépésért vállalom a
felelősséget, mert tudom, hogy miért tettük.
Varga Zoltán képviselő:
Megint azt kell mondanom, hogy fejlődött a falu, de nem mindegy milyen áron. A pénzt
meg kellene fogni. Kérem a képviselő társakat, szavazzuk meg, hogy a polgármester
mennyi pénzzel rendelkezhet szabadon. Dobáljuk a pénzeket.
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Béndek József polgármester:
Hol dobáltam a pénzt?
Varga Zoltán képviselő:
A tűzijátékot én biztos nem szavaztam volna meg,
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Akkor négyen úgy szavazunk, hogy legyen.
Varga Zoltán képviselő:
Én nyugodtan feküdtem volna le aludni.
Béndek József polgármester:
Mi a bajod ezzel? Nem mersz szembenézni a lakossággal, mert volt tűzijáték?
Varga Zoltán képviselő:
A képviselő-testület üljön össze, és beszéljük meg.
Hollósi Lászlóné képviselő:
Szerintem örülni kellene, hogy végre az emberek megmozdultak és örömmel jöttek el a
falunapra. Ez alapdolog.
Varga Zoltán képviselő:
Ki döntötte el? Én miért voltam kirekesztve? Miért nem lehettem ott? Engem a lakosság
választott meg, mint Önt. Kérdezem a jegyzőnőtől, hogy ez diszkrimináció vagy nem?
Kik döntötték el és milyen jogon? Miért nem mehettem én oda? Vagy meg lett volna
szavazva vagy nem? Nem is adtak rá esélyt. Kik döntötték el és milyen jogon?
Hollósi Lászlóné képviselő:
Előtte a civil szervezetekkel volt egy megbeszélés, ahol egyeztettük a programot.
Mindenki azt mondta, hogy jó lesz.
Simon Zoltán képviselő:
Ezek csúsztatott dolgok. A tűzijátékos sokan szeretik, de ő ezen spórolna. A Zoli alap
problémája az, hogy a képviselő-testület határozata nélkül születnek döntések. Az
önkormányzat fizetett-e ki támogatásokat a civil szervezeteknek?
Béndek József polgármester:
Igen, a sportegyesületnek, az ő létezésük ettől függ.
Simon Zoltán képviselő:
Erről nincs testületi döntés.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A sportkört megszavaztuk, a többit elnapoltuk.
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Simon Zoltán képviselő:
Egy-két üléssel ezelőtt azt mondtuk, hogy majd el kell dönteni. Az utaknál a Theisz Imre
volt a műszaki ellenőr. Ki döntöttel el és miért?
Béndek József polgármester:
Mert ő talán ért hozzá.
Simon Zoltán képviselő:
A műszaki ellenőr az anyagi vonzatra hatalmas hatással van. Az útépítésnél 5 mm 500
ezer Ft-ot jelent. Megint képviselő-testület határozata nélkül történt. Nem szeretném,
ha a Zoliba bele lenne fojtva a szó.
Béndek József polgármester:
Nem gondolom azt, hogy a műszaki ellenőrt a képviselő-testületnek kellene
megszavazni.
Simon Zoltán képviselő:
A szennyvíznél is egy szűk kör választotta ki a műszaki ellenőrt, és lám-lám hova jutott
az egész projekt. Olyan teljesítésigazolásokat írtak alá, amelyek nem voltak valósak.
Béndek József polgármester:
Itt ilyen nem történt. Én írtam alá a teljesítésigazolásokat. Ez rosszindulatú feltételezés.
Ha azt feltételezitek, hogy olyat írtam alá, ami nem teljesült, akkor olvassátok el a
teljesítésigazolásokat és a jegyzőkönyvet, amit én, mint kifogást megírtam. Ne abból a
gyakorlatból induljatok ki, amit ti végig vittetek 8 év alatt.
Simon Zoltán képviselő:
Ez nem igaz.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
De az sem igaz, amit te mondasz Zoli.
Simon Zoltán képviselő:
Ne próbáljuk lesöpörni a Zolit. Önkritikát kellene gyakorolnunk. El kellene gondolkodni,
hogy vajon minden képviselő társunk valóban képviseli-e azokat az embereket, akik őt
ideküldték.
Varga Zoltán képviselő:
Kérdezem én Zoltán, te tudsz arról, hogy két villanyoszlop lesz rakva a polgármester úr
utcájában? Hol volt erről testületi döntés?
Béndek József polgármester:
Három lesz Zoli. Arról miért nem tudsz? Jártál arra este? Van ott közvilágítás?
Varga Zoltán képviselő:
Mi az utca neve?
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Béndek József polgármester:
Munkácsy utca 18. a lakcímem.
Varga Zoltán képviselő:
Igen? Erről nem kellett volna testületi döntés?
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ott is soponyai adófizető, hangsúlyozom, adófizető polgárok laknak.
Varga Zoltán képviselő:
Nem azon van a hangsúly.
Béndek József polgármester:
A költségvetésben ez szerepel, azt ti elfogadtátok.
Varga Zoltán képviselő:
A 3. lámpáról nem tudok.
Béndek József polgármester:
Derítsd ki, Zoli, te mindent tudsz a faluban.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Én azt mondom, hogy a polgármester úr türelme végtelen, de az enyém nem. Zoli egy
órából 40 percet beszélsz. Két percre van jogod.
Varga Zoltán képviselő:
Megtiltod nekem? Mit tudtok velem csinálni?
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Hihetetlen. Vannak sokkal fontosabb dolgok. Egyszerűen nevetséges. Lépjünk a
következő napirendi pontra.
Béndek József polgármester:
A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták:
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132/2011. (XI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I – III.
negyedévi beszámolója
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta Soponya Nagyközség
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I – III.
negyedévi beszámolója ügyét, és az alábbi
határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Soponya
Nagyközség
Önkormányzatának 2011. I – III. negyedévi
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
beszámolót
194.455 eFt kiadási és
212.749 eFt bevételi összeggel
e l f o ga d ja .
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

5.)

2011. november 30.
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének
koncepciója
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Némethné Forró Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Magyaródi Gyuláné pénzügyi ügyintéző

A 2041-6/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Az önkormányzat és intézményei 2012.évi költségvetési koncepciójába a jelenlegi
ismereteink alapján írtuk be a sarokszámokat. Ez nincs bebetonozva, változhat. Hétrőlhétre újabb információkat kapunk.
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Összességében az önkormányzat nehezebb körülmények között fog gazdálkodni, mint az
idén. A normatívák csökkenni fognak, kisebb lesz a mozgásterünk, kevesebb pénzünk
lesz, és abból kell gazdálkodnunk.. 4,2 %-os inflációt figyelembevételével készült a
koncepció. szigorúan kell az intézmények költségvetését meghatározni, hogy a
gazdálkodást tartani tudjuk.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Igazából minden koncepció annyit ér, amennyit meg lehet belőle valósítani. Jó lenne, ha
így megvalósulhatna, de én félek tőle. Minden bizonytalan, az önkormányzati rendszer,
az intézmények finanszírozásai óriási problémát jelentenek. Egy stratégiát kell
követnünk. Arra kérem a képviselő-társakat, hogy figyeljünk oda arra, hogy úgy tudjuk
átmenteni az önkormányzat helyzetét, hogy egy-másfél év múlva is legyen kinek és miről
vitatkozni. Kemény kérdések előtt állunk, melyeket meg kell oldani, ahhoz hogy talpon
tudjunk maradni. Nem pénzügyi dolgokról beszélek. Településpolitika, közigazgatási
beosztás, amiről nyugodtan, higgadtan kellene beszélgetnünk, nem pedig alaptalan
vádaskodásokon vitatkozni. Nem tudunk leülni és beszélgetni, miközben minden honnan
jönnek a mozgások, a helyezkedések, mert mindenki próbál elébe menni a dolgoknak, mi
pedig itt álunk és nézünk. Azt a koncepciót nagyon fontos átnézni, leülni és beszélgetni,
mert lehet addig vitatkozunk, hogy van e az egyik utcában villanyoszlop, amíg elviszik a
fejünk fölül elviszik a tetőt.
Simon Zoltán képviselő:
Ez úgy hangzik, ha van olyan képviselő, akinek nem tetszik a működés, akkor ne
vitatkozzon. Gyula, amit mondasz, abban van egy jó adag ferdítés. Üljünk le és beszéljük
róla, de ne az legyen, hogy három ember eldönti. Ha én azt mondom, hogy csináljunk egy
munkaértekezletet, aztán odamegyek, egyedül vagyok, és az van nekem mondva, hogy
már meg van beszélve, már el van döntve. A Zolinak, és nekem is az a bajom, hogy így
mennek a dolgok. Itt most konkrét dolgokról van szó. Ha közigazgatási beosztással, vagy
bármivel kapcsolatban aggályaid vannak, akkor üljünk le és beszéljük meg pozitívan. A
kritikának meg van helye.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nekem súlyos aggályaim vannak, meg kell, hogy mondjam. Így van, a kritikának meg van
a helye. Ha most koncepciókról beszélgetünk, akkor hagyjuk a kritikát. A Zoli menjen be
a polgármester úrhoz és mondja el a problémáját és próbáljuk megoldani. De ilyen
ülésen ne vitatkozzunk már állandóan.
Simon Zoltán képviselő:
A Zoli példálózik, általánosságban van baja.
Varga Zoltán képviselő:
Én pénzt akarok megtakarítani. Mondhatnánk eseteket. Az előző polgármesternél.
Béndek József polgármester:
A témánál maradjunk, az a kérésem. Lehet kiemelni dolgokat, de hidd el, hogy most
ezerszer nagyobb problémáink vannak. Lehet te a 100 ezer Ft-al akarsz segíteni, de
közben 10 milliót elveszítünk, mert nem egy irányba megyünk.
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Varga Zoltán képviselő:
Az előző polgármester idején, olyan döntést hoztunk, hogy a közvilágítási karbantartási
díjat nem fizessük ki. Most a polgármester úr kifizette a díjat.
Béndek József polgármester:
Ha olyan képviselő-testületi határozatot hoztok, hogy a számlát nem fizetjük, akkor a
számlát vissza kell küldeni, de nem küldték vissza, befogadták, és azóta gyűltek.
Varga Zoltán képviselő:
Itt közöltük a cég képviselőjével, hogy nem végezték el munkát, nem fizetjük ki a
számlát.
Nagy Zsolt képviselő:
Ezt ki kellett fizetni, mert itt voltak a számlák.
Simon Zoltán képviselő:
Ha az előző képviselő-testület valamit elrontott, akkor a polgármester azt kell, hogy
mondja, hogy képviselők ebben a helyzetben vagyunk, ki kell, hogy fizessük a számlát.
Béndek József polgármester:
200 ezer Ft volt. Ha egy számlát befogadnak, akkor ki kell fizetni vagy megtámadod, vagy
válaszolsz rá.
Varga Zoltán képviselő:
Nem figyelmeztettek bennünket. Akkor minek van testületi határozat?
Béndek József polgármester:
Az önkormányzat ellen adósságrendezést indíthattak volna, és ezt szerettem volna
elkerülni. erre a jövőben figyelni kell.
Varga Zoltán képviselő:
A karbantartásért mennyit fizetünk?
Béndek József polgármester:
Változó.
Varga Zoltán képviselő::
Székesfehérvár felől, a falu elején egy lámpatest még mindig szigetelőszalaggal van
körbetekerve. Az ABC-nél miért nem csinálják meg a burát?
Simon Zoltán képviselő:
Ezzel ne rontsuk el. Menjünk tovább. Tavaly év végén a képviselő-testület döntése nélkül
a polgármester úr 750 ezer Ft jutalmat adott a hivatalban. Nem kérdezte meg a
testületet, nagy hiba volt. Innen jönnek ezek az aggályok, adjunk ezeknek is helyet és
menjünk tovább.
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Béndek József polgármester:
Leírtátok az aggályotokat és válaszoltam rá. Elfogadtátok, most mit akartok még. Nem
tudom, hogy miért mondtad.
Simon Zoltán képviselő:
Azért mondtam, mert akkor a képviselő-testület döntése nélkül történtek dolgok. Most is
jelen van az, hogy nincs teljes körű akarat.
Béndek József polgármester:
Kompromisszumos középutat kell találni, azzal egyetértek. Mindenben nem kell
képviselő-testületi döntés, mert akkor nem jutunk soha egyről a kettőre. Ezt fogadjátok
el. Mindenben nem dönthet a polgármester. Ezt én fogadom el. Pillanatnyilag ennyit
tudunk a várható helyzetről. Mihelyt lesz új információ, tájékoztatlak benneteket. Az is
fontos, hogy hol világít a lámpa, de ezek sokkal súlyosabb, kardinális kérdések.
Simon Zoltán képviselő:
A Zolinak olyan a kommunikációja, hogy hirtelen ezer fele kanyarodik, mert nagyon
élénk a fantáziája. El kell fogadni egymást, úgy ahogy vagyunk. Ne próbáljunk ezzel
mindig visszaélni.
Béndek József polgármester:
Azt nem tudom elfogadni, hogy ahol nincs közvilágítás, miért nem lehet?
Simon Zoltán képviselő:
Aba tartozását mi kérjük vissza. Hol tartunk?
Béndek József polgármester:
Benyújtottuk a követelésünket a Mátraholding felé, majd visszaküldte hiánypótlásra.
Tételesen felsoroltuk a követeléseinket, voltak tételek, amelyeket ki kellett venni. Nem
tudjuk mi lesz a következő lépés, mert Aba is benyújtotta a követelését felénk. Ez egy
tárgyalás kapcsán fog majd rendeződni.
Simon Zoltán képviselő:
Látszik, hogy Abát ki fogja segíteni az állam?
Béndek József polgármester:
Az adósságrendezésnél a követelés és a tartozás egyenlege a döntő tényező. Aba
követelése igazából fiktív követelés. Nincs tudomásunk az egyéb szervezetek
tartozásáról. Aba nem fogja tudni kifizetni a benyújtott követeléseket. Az ingatlanokat
értékesítené, de tudomásunk szerint minden ingatlanán jelzálog van. Ilyenkor a
jelzálogot feloldják az értékesítés céljából. Aba a tartozásait nem tudja rendezni. A
béreket kell először kifizetni, de egyéb követeléseket nem fogja tudni rendezni. Azt
gondolom, azt sem fogja kifizetni, amivel nekünk tartozik. Aba igazából ebből a
helyzetből jól fog kijönni. Az intézményei működni fognak, a normatívákat másra nem
költheti. Az állam nem fog besegíteni az adósságrendezésbe. Állítólag Aba beletette a
viziközműves hitelét is az adósságrendezésbe, és ha azt is elfogadják, akkor
tulajdonképpen mentesül az alól is. Ebből az adósságrendezésből Aba pénzügyileg
tulajdonképpen jól jön ki, azok sírnak majd, akiknek a pénze bent maradt.
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Itt jön a válasz, hogy meddig szabad elmenni a hitel felvételnél. Abáról nem viszik el az
épületeket, amit felépített, felújított, minden ott marad.
Varga Zoltán képviselő:
Értelek Gyula, de azon van a hangsúly, lehet, hogy tévedek, de elmegy Kerti-tó, a
pedagógusföldek. Minden el fog menni.
Béndek József polgármester:
Szó nincs erről. Pénzügyileg stabilak vagyunk. Az önhiki segített rajtunk. Jó lett volna, ha
többet kapunk, jutott volna még egy-két utcára. Javaslom, fogadjuk el 2012. évi
költségvetési koncepciót.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6

igen

szavazattal,

133/2011. (XI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat és
Intézményei 2012. évi költségvetési
koncepciójáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat és Intézményei 2012.
évi költségvetési koncepcióját – mint a
költségvetési tervezés alapját – megtárgyalta és
az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben, és más
jogszabályokban
meghatározott
alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét.
Az intézményi költségvetések tervezésekor a
takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával
kell a tervezést elvégezni és ennek
megtörténtét az intézményi költségvetések
egyeztetése során érvényesíteni kell.
2.) Felül kell vizsgálni a 2011. évben tett
kötelezettségvállalásokat.
A
pályázattal
érintett előző évről áthúzódó fejlesztések
forrásigényét biztosítani kell.
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További felhalmozási előirányzatot a
Képviselő-testület csak akkor tervez, ha
kötelező
önkormányzati
feladatok
maradéktalan megvalósítása nem kerül
veszélybe, és a költségvetés egyensúlya
biztosítható.
3.) A szociális kiadások előirányzatát a 2011. évi
szinten kell a rendelettervezetbe beépíteni.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az
szociális támogatásokra vonatkozó rendeleti
szabályozás
kerüljön
teljes
körű
felülvizsgálatra.
4.) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére
járó ún. „cafetéria” szolgáltatás mértékét
2012. évre bruttó 200.000.-Ft összegben
határozza meg.
5.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni
azokat a működési kiadásokat, amelyek az
önkormányzat és az intézmények alapvető
működéséhez nem szükségesek.
Ezzel összefüggésben felkéri a Polgármestert
és Jegyzőt, hogy valamennyi meglévő társulási
megállapodást,
és
annak
teljesülését
vizsgálják meg.
6.) A költségvetés általános tartalékának
mértéke 2011. évivel azonos nagyságrendben
kerüljön tervezésre
7.) Minden intézménynél, illetve gazdálkodó
szervezetnél törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell
fordítani a legnagyobb összeget kitevő
személyi
jellegű
kiadások
jogszabályi
előírásoknak megfelelő tervezésére, és a
költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi
felülvizsgálatára.
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy
gondoskodjon az intézményi költségvetési
egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, hogy a koncepcióban meghatározott
elvek mentén készítse elő, majd terjessze be a
költségvetést a testület részére.
Felelős:
Határidő:

6.)

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
2012. évi költségvetést tárgyaló
testületi ülés

Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Molnárné Tarman Renáta jegyző
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2041-7/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Két feladatot terveztünk be. A költségvetés tervezete még nem tartalmazza, hogy
mennyi normatívát fog biztosítani erre a feladatra, viszont november 30-ig kell
elfogadni a belső ellenőrzési tervet a jogszabály szerint. Az iskolánál tanügyi igazgatási
feladatok ellenőrzése és az óvodai konyha működésének gazdálkodási folyamatának
ellenőrzése.
Béndek József polgármester:
Jövőre szigorú keretek között kell majd gazdálkodnunk. az iskolai normatíva csak az I.
félévre vonatkozik, mert szeptembertől az állam átveszi az iskolai személyi állományt.
Kevesebb lesz a normatíva. Az óvodai konyha kapacitását jelenleg nem tudjuk 100 %osan kihasználni. Pillanatnyilag 5-6 millióval finanszírozza most az önkormányzat a
konyha működését. Ez azért van, mert kevesebb létszám étkezik, mint amit a konyhai
kapacitás elő tudna állítani. Keressük a megoldást, esetleg a bölcsőde, iskolai étkeztetés
javítana ezen a helyzeten. Az óvoda marad az önkormányzat fenntartásában és
működtetésében. Kevesebb a gyerek is.
Simon Zoltán képviselő:
Hányan étkeznek? Mennyibe kerül egy ebéd?
Béndek József polgármester:
61 gyerek és 20-25 felnőtt étkezik jelenleg az óvodában. A felnőtt ebéd 530 Ft. A
dogozóknak kedvezményes.
Simon Zoltán képviselő:
Hány főt foglalkoztat a konyha?
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Kósáné Balogh Ildikó óvodavezető:
Hárman dogoznak a konyhán és az élelmezésvezető is besegít.
Béndek József polgármester:
Ha megemelkedne az étkezők száma, jobban lehetne gazdálkodni a költségekkel. A
konyha kapacitása, a működési engedélye, a jelenlegi szabályozás szerint 100
gyerekadagra vonatkozik, de ezt meg kell pontosan nézni.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nyereség nincs az 530 Ft-ban?
Béndek József polgármester:
Nincs, nem fedezi a működést. Megnéztük a konyhai személyzet, alapanyag, energia
költséget.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ha nem tartalmaz nyereséget, akkor hiába emeled a létszámot.
Béndek József polgármester:
Igen, de az óvoda a költségvetésben a térítési díjak az egyéb bevétel soron jelennek meg
és automatikusan az önkormányzati támogatás ezáltal csökkenne.
Simon Zoltán képviselő:
Ezzel megint nem sokat lehet kezdeni. Nyilván emelni nem lehet az árat, esetleg 3,5
dolgozó létszámot levenni 2,5 főre, vagy ha a dolgozók is külsős áron kapnák az ebédet.
Ez mind fájdalmas dolog, de az is fájdalmas, ha éveken keresztül nincs pénz egy utcát
megcsinálni. Ezek nem népszerű döntések, de ha felelősséggel gondolkodunk, akkor
sajnos meg kell tenni ilyeneket is.
Béndek József polgármester:
Egyetértek veled, de ezek a lépések akkor jönnek, ha már minden mást megnéztünk. A
létszámot növelni kevésbé fájdalmas, mint egy 20 éve ott dolgozó embert elküldeni.
Akkor, amikor súlyos gondjaink vannak a foglalkoztatásban, amikor az lenne a cél, hogy
fel tudjunk venni egy-két embert, hogy tudjuk foglalkoztatni. Ezek súlyos kérdések. Azt
gondolom, hogy mindent körbe kell járni, mielőtt ehhez a döntéshez jutnánk.
Kósáné Balogh Ildikó óvodavezető:
Nincsenek sokan a konyhán. Sokszor idejük sincs megállni, mert nem vagyunk túl jól
gépesítve. Mindent nekik kell megcsinálni.
Béndek József polgármester:
A belső ellenőrzés azt szolgálná, hogy nézzük meg vannak-e tartalékaink, amit fel
tudnánk máshol használni. Javaslom, hogy fogadjuk el 2012.évre tervezett belső
ellenőrzési tervet.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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igen

szavazattal,
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134/2011. (XI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat
2012. évi belső ellenőrzési tervéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi belső ellenőrzési tervet
megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
Soponya
Nagyközség
Önkormányzata
–
terjedelmére tekintettel – jelen határozat 1.
számú melléklete szerint fogadja el 2012. évi
belső ellenőrzési tervét.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

7.)

Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
2011. november 30.

Folyószámla hitel ügye
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2041-8/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Több éve van folyószámla hitelkeretünk a likviditási gondok áthidalása céljából. Havonta
van pár napos hiteligényünk. Amikor megjön a normatíva, azonnal visszatöltjük. Ez egy
biztosíték számunkra. December 16-án lejár a szerződés, ezért azt gondolom, továbbra
is meg kell tartani.
Simon Zoltán képviselő:
Havonta durván hány milliót vettetek igénybe?
Béndek József polgármester:
4-5 milliót, de nincs minden hónapban. Egész évben kb. 100 ezer Ft nagyságrendű a
kamat.
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Molnárné Tarman Renáta jegyző
10,15 % a kamat.
Béndek József polgármester:
Javaslom, kérjük meg a hosszabbítást.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6

igen

szavazattal,

135/2011. (XI. 24.) számú képviselőtestületi határozata
Folyószámlahitel szerződés ügye
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a folyószámlahitel
szerződés ügyét, és az alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az ERSTE BANK HUNGARY NYRT
Önkormányzati Üzletágával (1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.) ONK-0175/2008. szerződés
szám alatt létrejött 10.000.000.-Ft hitelkeret
erejéig érvényes folyószámla hitelszerződés
meghosszabbítását
kezdeményezi
2012.
december 15. napjáig
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ezúton hozzájárul, és kezdeményezi a
fentiek
szerinti,
ONK-0175/2008.
szerződésszámú
folyószámlahitel
szerződés
módosítását.
A folyószámlahitel szerződés a jelen határozat 1.
számú, illetve a jegyzőkönyv 10. számú
mellékletét képezi.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2011. december 15.
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
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8.)

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósításának ügye –
szóbeli előterjesztés
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

Béndek József polgármester:
Már tárgyaltunk a beruházásról. Az eredeti pályázatból kimaradt az ablakcsere, a fűtés
korszerűsítés, a külső szigetelés és színezés, a belső burkolat cserét és a tetőcserét
tartalmazza. Próbáljuk összeállítani, hogy az elnyert pénzből milyen műszaki tartalmat
tudunk megvalósítani. Állmennyezet építést tervezünk a fűtés miatt, 2,80 illetve 3 m-re
csökkentenénk a belmagasságot. Kivéve a színházteremben és az előtérben. Kértünk be
árajánlatokat azért, hogy lássuk, mi férne bele a keretbe. Pillanatnyilag itt tartunk. Van
időnk, de látni kell, hogy amit szeretnénk ahhoz elég-e a pénzünk.
Simon Zoltán képviselő:
Mennyi az elnyert összeg?
Béndek József polgármester:
Az elnyert összeg 53 millió Ft, melyből 6 millió Ft üzemeltetésre költség, 3 éven
keresztül 2 millió Ft. Igazából 47 millió Ft fordítható kivitelezésre. Az önrész az áfa, mely
kb. 12-13 millió Ft. Tájékoztatásként mondtam el. Amikor beérkeznek az ajánlatok a
műszaki tartalmat pontosítani szükséges. Az nagyon fontos, hogy építési
engedélyköteles változtatásokat nem lehet végezni. A tetőcseréhez sem kell, mert a
szerkezetet nem cseréljük le.
Simon Zoltán képviselő:
A tetőcserénél az épület szalufáit nem biztos, hogy fenn szabad hagyni.
Béndek József polgármester:
A gerendázata és a szalufa alkalmas egy nehezebb tetőre.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Aki ad rá árajánlatot, az nyilván megnézi.
Simon Zoltán képviselő:
Ki lesz a műszaki ellenőr?
Béndek József polgármester:
Hol van az még? A pályázat tartalmazott egy összeget a bonyolítói és a műszaki
ellenőrzésre.
Varga Zoltán képviselő:
A műszaki ellenőrt a testület választhatja meg?
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Béndek József polgármester:
Én találtam egy szerződés tervezetet, az előző testület idejéből, miszerint az
önkormányzat ezt a szervezetet már ki is jelölte.
Simon Zoltán képviselő:
Ez a szerződés úgy él, ahogy megszületett. És mi úgy gondoljuk, hogy ez így menjen?
Béndek József polgármester:
Nem. Az összegen nem lehet változtatni, csak a szervezeten. 4,5-5 millió szerepel ilyen
címen.
Simon Zoltán képviselő:
Azt úgy kell elképzelni, hogy lesz egy cég aki azt mondja, hogy projektfigyelés 800 ezer
Ft. Ilyen szerződést a képviselő-testület nem hagyott jóvá, ezt mi biztosan tudjuk, de az
előző polgármester aláírta.
Varga Zoltán képviselő:
Kaphatunk abból a papírból?
Béndek József polgármester:
Igen, ez az IKSzT pályázat anyagai között van.
Varga Zoltán képviselő:
A pala veszélyes anyag. A vállalkozó fogja elszállítani? Ezeket le kell fektetni, mert el
fogjuk felejteni.
Béndek József polgármester:
Ettől még nagyon messze vagyunk. El kell jutnunk oda, hogy beérkezzenek az ajánlatok.
Varga Zoltán képviselő:
Tudom, hogy apróságok, de az óvodánál is kifelejtették a villámhárítót. Fontosnak
tartom a villámhárítót.
Simon Zoltán képviselő:
Az önrészt hogyan gondoljuk? Durván 15 millió Ft.
Béndek József polgármester:
Olyan műszaki tartalom és olyan kivitelező kell, hogy a legkevesebb önrészt kelljen
hozzátenni. Meg kell várni az ajánlatokat. Ebben a pillanatban nem tudom megmondani.
Simon Zoltán képviselő:
De az önrész, az önrész, azt le kell tenni.
Béndek József polgármester:
A pályázat utófinanszírozó, előre ki kell fizetni mindent. Olyan kivitelező kell, aki így
vállalni tudja és megfinanszírozza.
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Simon Zoltán képviselő:
Egy kivitelező nem tesz le nekünk 40 millió Ft-ot szívességből.
Béndek József polgármester:
A kivitelezésnek ára van. Az ajánlatokat majd mindenkinek megküldjük és
megbeszéljük. Nagyon szigorú feltételek vannak ennél a projektnél.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Két évvel ezelőtt megnyertük ezt a pályázatot és a mai napig azon vitatkozunk, hogy
megcsináljuk vagy nem. Fél szívvel meg lett szavazva, hogy csináljuk meg. A világ így
működik. Ingyen, szívességből senki nem csinál semmit. Nyilván kérni fog valamit a
kivitelező.
Varga Zoltán képviselő:
Most lett volna a kamatmentes hitel, ebből megfizettük volna a szakembert.
Simon Zoltán képviselő:
Egy a lényeg, törvénytelenséget ne csináljunk, használjuk ki ezt a pénzt.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Onnantól kezdve, hogy pénz nélkül neki állsz egy ilyen beruházásnak, már
törvénytelenséget csináltunk. Vagy a bank ad hitelt, vagy a vállalkozó hitelez.
Simon Zoltán képviselő:
12-13 millió Ft önrész kell.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
50 millió Ft kell.
Simon Zoltán képviselő:
Meg lehet találni azokat a kivitelezőket, akik megcsinálják. Ne úgy gondolkodjunk, hogy
ő tesz nekünk szívességet. Ha úgy döntünk, hogy ez kell, mert át kéne hozni ide a
hivatalt, akkor kell 13 millió Ft és meg kellene nézni hogyan, lehet összeszedni.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A 6 millió Ft már az üzemeltetési költségből meg lesz.
Simon Zoltán képviselő:
A működési költségek között meg kell találni még a 7 millió Ft-ot.
Béndek József polgármester:
Jövőre még az adók itt maradnak, ez fedezetet fog erre nyújtani.
Varga Zoltán képviselő:
A kamatmentes hitelből nem lehet még kérni?
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Béndek József polgármester:
Az a baj, hogy sokan felvették és nem fizetik vissza. Ez egy lehetőség, de most kaptunk,
és azt is törleszteni kell majd. Nem dől össze a világ, ha félévet csúszunk a törlesztéssel.
ez azért jó, mert nincsenek szankciói. Nincs kizárva, hogy még kérhetünk belőle.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A tornateremben a lelátó építését most fel kellene függeszteni, mert ha államosítják az
iskolát, akkor teljesen felesleges pénzt tenni bele. Ezt az önrészt át lehetne ide tenni.
Varga Zoltán képviselő:
Én ezt akkor is mondtam, annál fontosabb dolgok is vannak.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Azt érdemes szépíteni, ami a miénk marad. Most is jó ötletnek tartom, mert a falunka
egy rangot ad egy ilyen létesítmény, de ebben a helyzetben le kell venni a napirendről,
mert nem tudjuk mi lesz a sorsa.
Béndek József polgármester:
Az objektumok átvételéről nem tudunk biztosat. Meg fog szűnni a pályázati lehetőség, a
településfejlesztési pénzekről a megyei önkormányzat fog majd dönteni. Saját pénz erre
nem lesz.
Simon Zoltán képviselő:
Most is valakik fönt eldöntik, hogy kik kapnak támogatást, ezután is így lesz, csak a
pályázatírók nem viszik el a pénzt.

9.)

Datatrans Internet Kft. bérleti szerződés ügye
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2041-9/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Felmondtuk a Datatrans Kft-vel a szerződést, mely szerint ingyen biztosította az
intézményekben az internet szolgáltatást a víztorony tetején elhelyezett erősítő
ellenében. A környező településeken internetet ad a cég, Csőszön 15.000 Ft a bérleti díja
ugyanennek a rendszernek. Havi 20 ezer Ft bérleti díjat gondoltam megállapítani, és ez
fedezetet nyújt a jelenlegi internet szolgáltatás díjára.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ez most milyen megfontolásból történt?
Béndek József polgármester:
Nagyobb bérleti díjat reméltem.

36

Simon Zoltán képviselő:
Mennyi az előfizetőjük és mennyibe kerül az internet?
Béndek József polgármester:
80-100 előfizetőjük van.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Én 8 – 9.000.-Ft havi díjat fizetek.
Béndek József polgármester:
A T-Mobil 800 ezer Ft + ÁFA szerződéssel bír. A Datatransnál kevesebb az igénybevevő.
Simon Zoltán képviselő:
Közel 8 millió Ft-ot keres éves szinten bruttóban, és fizet 240 ezer Ft-ot. Reális a havi 20
ezer Ft bérleti díj?
Béndek József polgármester:
A környező településeken így működnek. Nagyon ettől nem lehet elrugaszkodni
szerintem. Ez olyan kérdés, hogy nagyot akarunk és nem lesz belőle semmi sem, mert
gondol egyet és átmegy a Vadex-hez.
Simon Zoltán képviselő:
50 ezer Ft/hó + ÁFA összeget javaslok.
Béndek József polgármester:
Ki ért vele egyet?
Simon Zoltán képviselő:
Nekem Csősz nem mérvadó, én alacsonynak tartom.
Varga Zoltán képviselő:
Átmegy a Vadexhez. Találunk másik szolgáltatót.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Sok a havi 50 ezer Ft, irreálisnak tartom.
Béndek József polgármester:
Várják a javaslatunkat, mert már egy hónap eltelt. Ha el is fogadják az 50 ezer Ft-ot,
akkor a jövő héten Csősz is ennyit kér. Ezért nem szabad elfogadni, elindítani a lavinát.
Simon Zoltán képviselő:
A hely egy stratégiai dolog nekik.
Nagy Zsolt képviselő:
Menjünk lejjebb. A T-Mobil ezerszer nagyobb bevételt hoz.
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Simon Zoltán képviselő:
Ahhoz T-Mobilnak kell lenni.
Béndek József polgármester:
Ki ért egyet a havi 50 ezer Ft bérleti díjjal?

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Datatrans Kft.
részére megállapítandó havi 50.000.-Ft + ÁFA bérleti díj ügyében érvényes
döntést nem hozott, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben 3 igen szavazat és 3
ellenszavazat mellett, tartózkodás nélküli szavazat arány volt.
Simon Zoltán képviselő:
El kellene mozdulni.
Varga Zoltán képviselő:
Legyen a kettő között és senkinek nincs igaza.
Nagy Zsolt képviselő:
Legyen 30 ezer Ft.
Hollósi Lászlóné képviselő:
A 30 ezer Ft szerintem megfelelő.
Simon Zoltán képviselő:
Ez nem üzleti megközelítés.
Béndek József polgármester:
Van egy plafon, ami fölé nem lehet menni, mert nem fogják elfogadni. Engem az a 80
fogyasztó érdekel, aki használja a Datatrans szolgáltatását. Javaslom a 40 ezer Ft + ÁFA
bérleti díjat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6

igen

szavazattal,

136/2011. (XI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
Datatrans Internet Kft. részére
használati díj megállapítása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Datatrans Internet Kft.
részére használati díj megállapítása ügyét
előterjesztést, és a következő döntést hozta:
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Datatrans Internet
Kft. részére az önkormányzat tulajdonában lévő
hidroglóbusz tetején az internet szolgáltatáshoz
szükséges eszközök további elhelyezését
biztosítja, s bérleti díjként 2011. november 1.
napjától havi 40.000.-Ft + ÁFA összeget állapít
meg.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2011. november 30.
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

Simon Zoltán képviselő:
Havi fizetésű lesz vagy éves?
Béndek József polgármester:
Két részletben fizetett eddig.

10.) Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés ügye
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2041-10/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A Magyar Telekom Nyrt-vel kötött szerződés lejár, mely szerint 800 ezer Ft +Áfa bérleti
díjat fizetnek, és évente emelkedik az inflációs rátával. Ez volt az eredeti szerződésben.
Most azt kérik, hogy ne legyen inflációs ráta 3 éven keresztül, tehát maradjon a bérleti
díj 800 ezer Ft. Vagy elfogadjuk ezt a javaslatot, vagy nem fogadjuk el.
Simon Zoltán képviselő:
Ne fogadjuk el, és tartsuk meg az inflációkövetést. Sőt emeljük a díjat, mert a világ
legjobb üzlete a mobilhálózat.
Béndek József polgármester:
A magam részéről én sem javaslom elfogadni. Nekünk ez egy millió Ft-ot jelent.
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Nagy Zsolt képviselő:
Ezen nem emelnék, mert nem olyan mint a Datatrans. A rátát megtartanám, de nem
emelnék díjat.
Simon Zoltán képviselő:
Nem fogja levenni az erősítőt. Egy torony építése sokkal többe kerülne.
Béndek József polgármester:
Az a baj, hogy van egy 1 km-en belül egy másik torony a faluban.
Varga Zoltán képviselő:
A lakosság meg támadhatja, ha odaviszi a Vadexhez.
Nagy Zsolt képviselő:
Hivatalosan a mobiltelefon nem okoz kárt az embereknek.
Béndek József polgármester:
Előző javaslat 800 ezer Ft + ÁFA inflációs rátaemeléssel. Aki ezt elfogadja, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

szavazattal,

137/2011. (XI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
Magyar Telekom Nyrt. részére bérleti díj
megállapítása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Magyar Telekomm Nyrt.
részére bérleti díj megállapítása ügyét
előterjesztést, és a következő döntést hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Magyar Telekomm
Nyrt. részére az önkormányzat tulajdonában
lévő hidroglóbusz tetején az távközlési
berendezések további elhelyezését biztosítja,
s bérleti díjként 2012. január 1. napjától
800.000.-Ft + ÁFA / év összeget állapít meg,
oly módon, hogy a bérleti díj minden évben a
KSH által közzétett inflációs rátával
növekszik.
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A Magyar Telekom Nyrt-vel kötött szerződés –
terjedelmére tekintettel – jelen határozat 1.
számú mellékletét képezi.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2011. november 30.
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

Simon Zoltán képviselő:
Én emelni szerettem volna. Mi mindig mindent drágábban kapunk. Az elmozduláshoz
agresszívabban kell gondolkodni. Mennyivel indult?
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ha jól emlékszem 500 ezer Ft-ról indult kb. 10 évvel ezelőtt. Nekem csak az a gondom,
hogy ez egy millió Ft. Ezt kockáztatni már nem szabad. Az egy millió Ft hiányzik a
költségvetésünkből.
Simon Zoltán képviselő:
Ha 10 évvel ezelőtt 600 ezer Ft volt, akkor most a 800 ezer Ft nem igazán arányos.
Lehetne több.
Béndek József polgármester:
Én tovább nem feszíteném ezt a húrt.

11.) Közmeghallgatás előkészítése
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

A 2041-11/2011.számú előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Kötelességünk évente egyszer közmeghallgatást tartani. Ha mindenkinek megfelel,
december 7-én 18:00 órára gondoltam.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6

igen

szavazattal,
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138/2011. (XI. 24.) számú képviselőtestületi határozat
2011. évi közmeghallgatás előkészítése
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a közmeghallgatás
előkészítésével kapcsolatos előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közmeghallgatás előkészítésével
kapcsolatban úgy határoz, hogy a 2011. évi
közmeghallgatás időpontja
2011. december 7. napja 18:00 óra.
A közmeghallgatás helyszíne: Művelődési Ház
nagyterme (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.)
A Képviselő-testület felkéri Béndek József
polgármestert, és utasítja Molnárné Tarman
Renáta jegyzőt, hogy a közmeghallgatást a
törvényben meghatározottak szerint készítse elő,
és a lakosságot értesítse, valamint a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2011. november 30.
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

Varga Zoltán képviselő:
Ne olyan legyen, mint tavaly, mert tavaly a lakosság mást várt, nagyon sablonos volt. A
lakosság szeretett volna tájékoztatást a szennyvízzel és az utakkal kapcsolatosan is.
Béndek József polgármester:
Úgy tervezem, hogy rövid, tömör tájékoztatást adok és utána átadom a szót a
lakosságnak, lehet kérdezni.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Zoli, tavaly a Jóska egy hónap után, mit tudott volna elmondani?
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12.) Tájékoztatások, egyebek
Előterjesztő:
Előadó:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester

Béndek József polgármester:
Röviden szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy a járások jövő év
július 1-től fognak létrejönni előreláthatólag. Káloz, Soponya, Sárkeresztúr, Aba,
Seregélyes a székesfehérvári járáshoz fog tartozni. Tác és Csősz Polgárdihoz fog
tartozni. Még nem lehet biztosan tudni, hogy Enyingen és Polgárdin is lesz-e járási
központ. Az önkormányzatok feladatköréből lesz, ami átkerül a járáshoz. Az iskolákat
jövő év szeptember 1-től veszi át az állam. A kistérségek sorsa egyelőre bizonytalan. A
járások között semmilyen társulást nem lehet létrehozni. 2013. január 1-től létrehozzák
a társult önkormányzati hivatalokat. 2000 fő alatti a településen nem lesz hivatal. Akik
2000 fő alatt vannak, azoknak társulni kell. A mi esetünkben Tác és Csősz kiesett. A
környező települések létszáma miatt nincs szükségük senkire. Egyedül maradtunk, és
meg kell találnunk a megoldást.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A polgármesterek és a képviselő-testületek maradnak, csak hivatal nem lesz.
Nagy Zsolt képviselő:
Meg kellene próbálni elérni a 2000 főt.
Béndek József polgármester:
Nem tudjuk mi a bázis időpont.
Varga Zoltán képviselő:
Vannak nekünk telkeink. Oda kellene adni olyan embereknek, akik okos emberek,
viszont nincs pénzük, profitálnának a faluban.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nem tudjuk a bázis időszakot. Volt egy népszámlálás, lehet, azt veszik alapul.
Béndek József polgármester:
Az nem lenne jó. Mihelyt biztos lesz, hogy nekünk kell társulni, meg kell nézni a
feltételeket. Nem mondtuk ki, de a lehetőség csak a Káloz.
Varga Zoltán képviselő:
Ott a kisebbség, ez hátulütője.
Béndek József polgármester:
Ha két hivatal társulni fog, akkor a soponyai hivatalban dolgozók biztosan nem
kerülnek át a kálozi hivatalba. Az egyik súlyos dolog ez. A másik, nem lehet tudni, hogy
például 3 év múlva ez milyen helyzetet teremthet, hiszen voltunk már társulásban.
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Nagy Zsolt képviselő:
Abban gondolkodjunk, hogy próbáljunk meg embereket idehozni.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Valószínűleg a járás felállításával a társult hivatalok is létrejönnek, 2012. júliusban, így
várhatóan a bázis szám 2011. január 1. lesz – amit a költségvetés tervezésnél is alapul
veszünk.
Béndek József polgármester:
Ha már járáshoz tartozunk, akkor Székesfehérvárhoz kell tartozni, mert sokkal
fejlettebb régió, mint Polgárdi. A szomszéd települések ebben próbálnak lobbizni, de
nem biztos, hogy ez a javukat szolgálja.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ez örökre be van betonozva, vagy 2000 főnél automatikusan önállóvá válik a település?
Béndek József polgármester:
Előfordulhat bármi, de azt mondták, hogy nincs mozgástér.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Nincs tűréshatár és a törvény nem tartalmaz semmilyen rendelkezést erre
vonatkozóan.
Béndek József polgármester:
A település jövőjét illetően meghatározó lehet.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A táciak jól járnak a hivatal szempontjából.
Hollósi Lászlóné képviselő:
Az iskola szempontjából baj lesz, az lett volna jó, ha itt vannak. Attól is függ, hogy mit
fogadnak el a köznevelési törvényben, mert a felső tagozatról már szó sem esik.
Monárné Tarman Renáta jegyző:
Napról-napra változik minden, az önkormányzati törvény is. Folyamatosan terjesztik be
a sarkaltos törvényeket.
Béndek József polgármester:
Én azt gondolom, hogy nagyon be vagyunk kerítve, igazából egy irányba mehetünk. A
létszámot növelni nem egyszerű feladat és nem tudni a bázist. A népszámlálás szerint
1900 körüli az állandó létszám, az itt lakók száma viszont kb. 1750 fő.
A csatorna társulattal kapcsolatban mondom, hogy a bírósági ügynek a 6 hónapos
halasztása lassan lejár, egyezség nem született, próbálkozás sem volt, ezért polgári
peres eljárás keretében folytatódik tovább az ügy.
Simon Zoltán képviselő:
Abának van pénze, hogy finanszírozza a dolgait?
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Béndek József polgármester:
A normatívákból működteti az intézményeit, azt másra nem költheti. A kötelező
dolgokra meg van a pénze, és ki kell fizetnie. A társulati hiteltörlesztés kezdete 2017. és
egy összegben kell törleszteni. Jelenleg az LTP szerződések feltöltését szorgalmazzuk az
állami támogatás lehívása céljából. Egy biztos, hogy a 200 Ft feletti svájci franknál nincs
esély a hitel visszafizetésére. Ezt a bank is tudomásul veszi.
Varga Zoltán képviselő:
Mit tudnak csinálni?
Nagy Zsolt képviselő:
Más fogja üzemeltetni a csatornát sokkal több díjért.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Többek között, de sok minden megoldás lehet.
Béndek József polgármester:
A bank elfogadta, hogy veszteséggel fogja a hitelkihelyezést elkönyvelni. Arra törekszik,
hogy ez a behajthatatlan követelése minél kevesebb legyen.
Varga Zoltán képviselő:
Ezt nem hiszem el. Megtalálja a módját. Átveszi majd a hálózatot, felemeli az árakat, és
vissza is jön a pénze.
Béndek József polgármester:
Felemeli az árakat, amit te nem tudsz fizetni, akkor honnan lesz pénze? Az biztos, hogy
3-4 éven belül döntés nem lesz, hivatalosan nem lesz átadva a rendszer.
Varga Zoltán képviselő:
Amíg nincs átadva, nem is szedhetne a Fejérvíz díjat.
Nagy Zsolt képviselő:
Működik a rendszer.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Ennek van egy másik oldala is, mert ha ami ezt mondjuk, akkor ő nem szolgáltat.
Béndek József polgármester:
Mi lesz azokkal, akik rákötöttek? A legrosszabb és legbutább döntés lenne az, hogy azt
mondjuk a Fejérvíznek, hogy viszontlátásra. Nálunk 389 db rákötés van, ami 59,8 %-os
arány. Az állami támogatási szerződésben 60 % a kikötés, mert ha nincs meg, akkor
vissza kell fizetni a támogatást. Az a törekvés, hogy minél többen rákössenek a
hálózatra. Igazságtalan, hogy a fele lakosság rákötött, a fele nem és nem is akar
csatlakozni.
Nagy Zsolt képviselő:
A talajterhelési díjat ki lehet vetni.
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Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A talajterhelési díjat akkor lehet kivetni, ha műszakilag át van adva a csatorna.
Simon Zoltán képviselő:
Akkor, aki rákötött, leköthet róla. Nem tudunk vele mit csinálni.
Béndek József polgármester:
A bevétel egy része visszajön az önkormányzathoz.
Simon Zoltán képviselő:
Persze, de hát lesz mit karbantartani.
Béndek József polgármester:
Azt a pénzt majd a hiteltörlesztésre kell fordítva. Ilyen szerződések születtek. Be
vagyunk kerítve. Nem tudunk mit csinálni. Van egy kimutatás arról kik kötöttek rá a
csatornára, kinél van bent a víz, kik nem használják, mert fúrt kútjuk van. Nagyon
vegyes a helyzet, de próbáljuk rendbe tenni.
Varga Zoltán képviselő:
Miért kellett megfizetni a tisztítóidomot? A szerződésben nem így volt.
Béndek József polgármester:
Az ingatlan tulajdonosokkal csak LTP szerződés kötődött.
Varga Zoltán képviselő:
Az udvarban lévő tisztítóidom nem a Fejérvíz tulajdona, mert az én pénzemből van.
Béndek József polgármester:
Ennek a tisztítás miatt van jelentősége.
Varga Zoltán képviselő:
A rákötési díjat nem kell fizetni, arról volt szó.
Béndek József polgármester:
Két intervallum volt, amíg nem kellett fizetni a rákötésért. Volt, aki ezt kihasználta, volt
aki nem,
Varga Zoltán képviselő:
Ez plusz költség a lakosságnak.
Béndek József polgármester:
Ha most az önkormányzat megkeresné a Fejérvízet azzal, hogy 50 ember rá szeretne
kötni, lehetséges, hogy el tekintetének a díjtól. Elvétve jön ember, aki rá akar kötni a
hálózatra..
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Varga Zoltán
A mai újságban megjelent egy cikk, ahogy az utakat az önkormányzatnak kell
megcsinálni. Kérdezem én, hogy erre hogyan lesz pénzünk?
Béndek József polgármester:
Sehogy nem lesz erre pénzünk. A Miskei Anita megjelentetett Soponyával kapcsolatban
egy cikket, úgy tűnt, mintha valaki nyilatkozott volna, holott ő maga írta. Olyan
értelemben, hogy a közút feladata az úthelyreállítás. A Molnár István akkor felhívott,
hogy miért teszek ilyen nyilatkozatot. Ő akkor azt mondta, hogy helyesbítést fog kérni.
Itt helyesbítette az Anita cikket. Az önkormányzat feladata az úthelyreállítás, mert az
önkormányzat kapta meg a közútkelezői hozzájárulást.
Varga Zoltán képviselő:
A lakosság részéről volt kérés, hogy az út szélén 15-20 cm-en fel van gyűrődve a
kőzúzalék. Sok helyen gödör van, és ez balesetveszélyes.
Béndek József polgármester:
A főúthoz nem nyúlhatunk hozzá, még a széléhez sem. Nem tudunk mit tenni.
Varga Zoltán képviselő:
A polgárőrök kérdezték, hogy az polgárőr autó mit keresett Budapesten?
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Konferencián voltam és volt magánjellegű ügyem is, amit intéztem. Én tankoltam meg
az autót. A polgármester úr és a polgárőrök tudtával egy napot volt nálam az autó.
Varga Zoltán képviselő:
Az autót rendbe kellene tenni, mert a polgárőrség jó irányban átalakul.
Béndek József polgármester:
A polgárőrséggel már megbeszéltük a továbbiakat.
Varga Zoltán képviselő:
Soponya honlapját hiányosnak találom. Nem találom rajta a jegyzőkönyveket. Feltöltés
alatt van éveken keresztül. A jegyző asszonytól kérdezem, hogy mi a határidő?
Molnárné Tartman Renáta jegyző:
Nem én vagyok az érintett ebben, nem tudok rá válaszolni.
Béndek József polgármester:
Megnézzük, hogy mi van feltöltés alatt.
Varga Zoltán képviselő:
A tűzoltóautóra fizetünk súlyadót vagy bármit?
Béndek József polgármester:
Nem fizetünk rá semmit.
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Varga Zoltán képviselő:
A tűzoltóautótól meg kellene válni, mert csak foglalja a helyet.
Béndek József polgármester:
Nem kapod meg Zoli.
Varga Zoltán képviselő:
Nekem nem kell, előre megmondom. A Kerti tóban megbuggyant a víz és leengedik. Mi a
terv a tóval? Ki kell géppel tolatni az iszapot.
Béndek József polgármester:
Le kell engedni a tavat és egy évig üresen fog állni.
Varga Zoltán képviselő:
A hidat fel kell újítani és lefesteni. A Brandl László egyedülálló, eléggé beteg ember.
Tűzifát szeretett volna, de elutasították. Kérdezem, hogy miért lett elutasítva?
Béndek József polgármester:
Nem volt bent a Brandl László ez ügyben a hivatalban.
Varga Zoltán képviselő:
Akkor beküldhetem, csak ne utasítsák el. Bank automatát szerettem volna kérni a
faluba.
Nagy Zsolt képviselő:
A bank nem járult hozzá, mert nincs akkora forgalom.
Varga Zoltán képviselő:
A lakosság szeretné, hogy megnézhessék a kastélyt.
Béndek József polgármester:
Nem tudunk ebben mit tenni.
Varga Zoltán képviselő:
Mobilinternet miért nincs Soponyán? Többen mondták. Az információs tábla szép, jó, de
van két hiba benne. Ami épületek még meg sincsenek, már rajta vannak és elfejeltették a
szöveget ráírni. Úgy kell kitalálni, hogy mi micsoda.
Béndek József polgármester:
Más kifogásod nincs vele egyébként?
Simon Zoltán képviselő:
Azt szeretném bejelenteni, hogy a mostani útépítések, útjavítások pénzügyi szervezése
elfogadhatatlan számomra és egyfajta figyelmeztetésként én nem kívánok a Pénzügyi
bizottság tagja lenni. Ha változna a képviselő-testület működése olyan irányba, ami úgy
nézne ki, hogy valóban közös akarton alapulva szerveződnének ezek a dolgok, akkor azt
mondom, hogy hajlandó vagyok ezt újra beszélni, de az efféle szervezésekhez nem
vagyok hajlandó adni a nevem.
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Béndek József polgármester:
Tudomásul vettük a bejelentést. Nem kötelező pénzügyi bizottságot működtetni.
Nagy Zsolt képviselő:
Szűntessük meg a pénzügyi bizottságot.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Ez SzMSz módosítás jelentene. Az lenne a kérésem, hogy mivel januártól úgy is
módosítani kell az SzMSz-t, és addig valószínűleg nem kell pénzügyi bizottsági ülést
tartani, hogy addig maradjon így.
Simon Zoltán képviselő:
Jó, a technikai dolog miatt rendben van, de a polgármester úr reakciója helytelen. Az lett
volna a helyes, hogy átgondoljuk, újra beszéljük, megvizsgáljuk. De nem.
Béndek József polgármester:
Nem tudod, mi történt az előzőekben. Eddig egyszer sem tudtuk megtartani a pénzügyi
bizottsági ülést, azért mondtam.
Varga Zoltán Arany J. utcai lakos:
Hogyan tudok hozzájutni a jegyzőkönyvekhez? Engem érdekelne.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A hivatalban meg lehet nézni a nyílt ülések jegyzőkönyveket.
Varga Zoltán Arany János utcai lakos:
Úgy tudom a zárt jegyzőkönyvek is nyilvánosak.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Nem. A zárt ülésen hozott döntéseket kell nyilvánosságra hozni. Fénymásolási költséget
nem tudunk vállalni.
Varga Zoltán arany J. utcai lakos:
Van lehetőség lefénymásolni, ha kifizetem. Nekem konkrét dolog kell, nem ígéret. Ha
bemegyek, akkor szeretném megkapni.
Varga Zoltán képviselő:
Ki kell tenni a faliújságra és a kultúrházba is a jegyzőkönyvet.
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Ez helyben szokásos szabályozás. A Művelődési házban nincs könyvtár, ahol közzé
tudom tenni a jegyzőkönyveket.
Varga Zoltán képviselő:
A hivatalban és a kultúrházban is tegyük ki a faliújságra.
Monárné Tamran Renáta jegyző:
Akkor a fénymásolási költséget szeretném növelni a hivatal költségvetésében.
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Varga Zoltán képviselő:
Jövőre nem tartunk tűzijátékot és lesz rá pénz.
Gál Róbert Dózsa utcai lakos:
A képviselők a meghívót személyesen veszik át?
Béndek József polgármester:
Napközben visszük ki a meghívókat, ezért nehéz személyesen átadni.
Gál Róbert Dózsa utcai lakos:
Azért van jelentősége, mert akkor nem mondhatná senki, hogy nem kapta meg.
Béndek József polgármester:
E-mailon küldjük ki a meghívókat, egyedül a Varga Zolinak nincs, vagy letagadja az email címét, ezért ő papíron kapja.
Varga Zoltán képviselő:
Két ülésre nem voltam meghívva, egy testületi ülésre és egy társulati ülésre.
Béndek József polgármester:
Mindenki kapott meghívót.
Simon Zoltán képviselő:
Arra az ülésre készítettek meghívót, de nem osztottátok ki.
Varga Zoltán képviselő:
Nem kaptam meg.
Béndek József polgármester:
Akik ott voltak meg kell kérdezni őket, hogy mit kerestek ott? Amikor én összehívom a
küldöttgyűlést, akkor megírjuk a küldötteknek a meghívót. Milyen alapon maradnál te
ki?
Varga Zoltán képviselő:
Tudom, hogy nem voltam meghívva. A saját életemre esküszöm.
Simon Zoltán képviselő:
Én sem kaptam akkor meghívót. A polgármester úrral telefonon beszéltünk, hogy
valószínűleg lesz küldöttgyűlés.
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A képviselő-testület zárt ülésére további napirend nem volt, kérdés, hozzászólás nem
hangzott el, így Béndek József polgármester a képviselők aktív munkáját, részvételét
megköszönte, és a képviselő-testület nyílt ülését 20:45 órakor bezárta.
k.m.f.

Béndek József
polgármester

Molnárné Tarman Renáta
jegyző

Nagy Zsolt
képviselő

Varga Zoltán
képviselő
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