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Iktatószám:  2147– 8 / 2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 

december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban 
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott rendkívüli nyílt képviselő-
testületi ülésén 

 
Jelen vannak: 

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

 
Meghívottak:    

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 

 
Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Dr. 
Ulcz Gyula alpolgármester késni fog.  
 
Béndek József polgármester: 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Nagy Zsolt és Simon Zoltán képviselőket. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Technikai okokból nem tudom vállalni a hitelesítést. El kell mondanom, hogy nem értek 
egyet azzal, hogy rendkívüli ülést szerveztetek, mert az egész arra jó, hogy ne legyen idő 
tájékozódni. 
 
Béndek József polgármester: 
A jegyző csak ma van a héten, a határidő miatt kellett ma összejönnünk. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Pénteken délután érkezett meg az anyag, és ma hétfő délután 2 óra van. Ez indokolatlan, 
ezzel nem értek egyet. Tudom, hogy meddig leszek itt, ezért válasszatok másik 
hitelesítőt, de a felettes szerveknél meg fogom támadni. Az Erste Bankos szerződés 
mikori? 
 
Béndek József polgármester:   
Nem egy napunk van rá. Egy hete kaptuk meg a feltételeket. Be kellett tenni a mai ülésre. 
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Simon Zoltán képviselő: 
Szerinted elég ez az idő arra, hogy valaki tájékozódjon az Erste Bankos témában? 
 
Béndek József polgármester: 
Röviden elmondom a lényegét. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A pénzügyi jog kicsit másképpen működik.  
 
Béndek József polgármester: 
Nem pénzügyi jogról van szó, ha elolvastad, akkor látnod kell. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Minden demokratikus együttdolgozásra alkalmas munkamódszerrel szembe megy amit 
csináltok. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérdezzük meg a jegyző nőt, hogy mi ezzel a gond? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nem gondolom, hogy egy rendkívüli üléssel gond lenne. 
 
Béndek József polgármester: 
Ha a jegyző nincs itt, nem tarthatunk testületi ülést. Zoli ezt 8 év után már tudnod 
kellene.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Miért nem a kultúrházban van és miért nem lett kirakva a tájékoztatás? 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nem azt kell nézni, hogy ki mit mond, hanem hogy ki mit csinál. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A lakosság ebben a témában hogy lett tájékoztatva? Kérdezem a civil lakosságot, hol 
tájékozódtatok? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A képviselő-testület az önkormányzati törvényben előírt kötelezettségének eleget tett, 6 
nyílt ülést kell összehívni. A közmeghallgatáson is elhangzott, hogy 15 ülést tartottunk 
ebben az évben. Jelen esetben a rendkívüli ülés összehívásának az indokai adottak 
voltak. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ez takarózás.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Nem egy esetben kértem, hogy a lakosságot tájékoztassuk, aki tud, jöjjön el. 



3 
 

 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A közmeghallgatáson beszélte meg a képviselő-testület a mai ülés idejét, csak az órát 
nem pontosították. 
 
Béndek József polgármester: 
Egyedül az óra nem volt biztos. Nem tudom, miért gondoljátok, hogy szándékosan 
kikerülünk benneteket. Simon Zoltán, rajtad csodálkozom a legjobban. Az Erste Bankos 
szerződést kivehetjük, de akkor új ülést kell majd összehívni. A viziközmű társulat 
küldöttgyűlése támogatta, de szükséges a képviselő-testület egyetértése is. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mi a szerződés tartalma? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Kérem a polgármester urat, hogy a hitelesítők megválasztása után kezdje tárgyalni a 
napirendi pontokat. 
 
Béndek József polgármester: 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Nagy Zsolt képviselőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

148/2011. (XII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása – 

2011. december 12. (hétfő) 14:00 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt képviselő-

testületi ülés 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. december 12. (hétfő) 14:00 
órakor tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásának 
ügyét megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. december 12. (hétfő) 14:00 
órakor tartott rendkívüli, nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 

Nagy Zsolt 
képviselőt 

választja meg.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére, és a 
jegyzőkönyv hitelesítőt a hitelesítési feladatok 
elvégzésére.  
 
Határidő: azonnal, illetve  

legkésőbb 2011. december 27. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Nagy Zsolt képviselő 

 
Béndek József polgármester: 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Theisz Imre képviselőt. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

149/2011. (XII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása – 

2011. december 12. (hétfő) 14:00 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt képviselő-

testületi ülés 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. december 12. (hétfő) 14:00 
órakor tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásának 
ügyét megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. december 12. (hétfő) 14:00 
órakor tartott rendkívüli, nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 

Theisz Imre 
képviselőt 

választja meg.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére, és a 
jegyzőkönyv hitelesítőt a hitelesítési feladatok 
elvégzésére.  
 
Határidő: azonnal, illetve  

legkésőbb 2011. december 27. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Theisz Imre képviselő 

 
Béndek József polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
1.) Polgármester jogviszonyának változtatása 
2.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület 

és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 18.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelet megalkotása  

3.) Soponya Nagyközség képviselő-testületének az ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelet megalkotása 

4.) ERSTE Bank zálogszerződés, óvadéki szerződés aláírásának ügye 
5.) Igazgatási szünet elrendelése 

 
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

150/2011. (XII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat 

 
2011. december 12. (hétfő) 14:00 órakor 

tartott rendkívüli, nyílt képviselő-
testületi ülés napirendjéről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. december 12. (hétfő) 14:00 
órakor tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi 
ülés napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozza: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. december 12. (hétfő) 14:00 
órakor tartott rendkívüli, nyílt képviselő-
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

1. Polgármester jogviszonyának 
változtatása 

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

2. Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének a képviselő-
testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. 
(II. 18.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról rendelet megalkotása  

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

3. Soponya Nagyközség képviselő-
testületének az ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás közületi és 
lakossági díjának megállapításáról 
szóló 2/1994. (II. 24.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 
rendelet megalkotása 

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

 
4. ERSTE Bank zálogszerződés, óvadéki 

szerződés aláírásának ügye 
 Előterjesztő: Béndek József polgármester 
 Előadó: Béndek József polgármester 
 Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 

5. Igazgatási szünet elrendelése 
 Előterjesztő: Béndek József polgármester 
 Előadó: Béndek József polgármester 
 Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1. Polgármester jogviszonyának változtatása 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

 Előadó: Béndek József polgármester 
 Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
A 2147-2/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Korábban már jeleztem, hogy ez év végén szeretnék nyugdíjba menni, erre a törvény 
feljogosít. Tartva a jövő évi változásoktól, arra az álláspontra jutottam, hogy december 
27. napjától elmennék nyugdíjba, december 26. lenne az utolsó munkanapom. Ehhez kell 
a képviselő-testület hozzájárulása, mert a munkaviszonyomat meg kell szüntetni, és csak 
utána indíthatom a nyugdíjazási folyamatot. Ez az én személyemet érinti, ha ti ezt 
meghiúsítjátok, akkor leveszem a napirendről, és maradok így, ahogy eddig voltam. 
December 31-ig élnek biztosan a nyugdíjazással kapcsolatos jelenlegi szabályok. Az 
lenne a kérésem, járuljatok ahhoz hozzá, hogy el tudjak menni nyugdíjba és a 
továbbiakban tiszteletdíjas polgármesternék lennék. A tiszteletdíj mértéke bruttó 138 
ezer lenne. Az önkormányzat költségvetésében mintegy 4,5 millió Ft összeg maradna 
meg. Úgy gondolom, ez nem egy utolsó szempont a költségvetésben. Azt szeretném 
kérni, hogy a költségtérítést továbbra is megkapjam. Jelenleg 115 ezer Ft-ot kapok. 
Hivatalosan 40 ezer Ft-ot kaphatok, mert a mindenkori jövedelmemnek a 30 %-a lehet. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Hány évet dolgoztál? 
 
Béndek József polgármester: 
45 év munkaviszonyom van. Most tudnék úgy nyugdíjba menni, hogy számomra kedvező 
lenne és december 31-ig van erre biztosan lehetőség.   
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Ugyanúgy dolgozol tovább. 
 
Béndek József polgármester: 
Természetesen, a munkában töltött időmet nem befolyásolja. 
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Simon Zoltán képviselő: 
Óraszámban mit ír a törvény elő? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A főállú és a tiszteletdíjas polgármesternek is kötetlen a munkaideje. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Bruttó 138 ezer Ft-ot mondtál, de az anyagban 202.500 Ft szerepel. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A minimum összeget írtam le, de ettől alacsonyabb összegben is megállapíthatja a 
képviselő-testület a tiszteletdíjat, ha a polgármester azt kéri.  
 
Béndek József polgármester: 
A jogszabály szerint lehetne több, de az én esetemben nem, mert nyugdíj mellett a 
mindenkori minimálbér 18 szorosának az 1/12 –ed részét lehet megkapni. Így jött ki a 
138 ezer Ft.  
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Alacsonyabb tiszteletdíjat meg lehet állapítani, és a ciklus alatt egy alkalommal van arra 
lehetőség, hogy a tisztség betöltés módját változtassa, tehát főállású polgármesterből 
társadalmi megbízatású, tiszteletdíjas polgármesterré. 
 
Béndek József polgármester: 
Van rizikója ennek. Sok mindent mérlegre tettem, de pillanatnyi ismereteim szerint most 
ez a lehető legjobb döntés. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Ki kell használni ezt a helyzetet, ezen nem szabad gondolkodni. 
 
Béndek József polgármester: 
Mindenkinek azt kívánom, hogy érje meg egészségben a nyugdíjazását. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A közmeghallgatáson miért nem tetszett tájékoztatni a lakosságot? 
 
Béndek József polgármester: 
A lakossági fórumon nem hiszem, hogy erről kellett volna beszélnem.  
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Már a ciklus elején említetted ezt a lehetőséget. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Az egyszeri váltást engedi a törvény. Marad a falu kasszájában 4,5 millió Ft. A 
polgármester elmegy nyugdíjba, és ugyanígy végzi tovább a munkát. 
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Simon Zoltán képviselő: 
Amikor elindultál polgármesternek, már akkor gondolkodtál erre. Hallottam erről egy 
évvel ezelőtt.  
 
Béndek József polgármester: 
A döntés rajtatok múlik.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A Jóska aktívan dolgozik, de kérdezem a Renátától, hogy a társadalmi jogállásnál 
ugyanúgy felelősségre lehet vonni a polgármestert? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Természetesen igen. Ő ugyanúgy polgármester marad, a település első embere. 
 
Béndek József polgármester: 
Lazábbra vehetném, de a felelősség alól nem ment fel. A végzett tevékenységet kéritek 
rajtam számon. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A költségtérítés maximum 40 ezer Ft. A különbséget hogyan gondoljátok? 
 
Béndek József polgármester: 
A bruttó tiszteletdíjam 138 ezer Ft lehet, nem lehet a törvény által megállapított 
minimális 202 ezer Ft, ezért helyette kapnám meg a költségtérítést. 40 %-a lehet pénzbe, 
a többi részére például cafetériát lehetne adni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
115.000-40.000 Ft, tehát 75 ezer Ft-ot gondol a polgármester úr más formában.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Úgy számoltatok, hogy megkapod a 75 ezer Ft értéket és úgy marad a 4,5 millió Ft. 
 
Béndek József polgármester: 
Matematikáról van szó, kevesebb a bruttó összeg, kevesebb a járuléka. Szeretném, ha 
támogatnátok a kérésemet. Amennyiben nincs több kérdés, kérem, hogy szavazzunk. 
Bejelentem, hogy érintettség miatt nem veszek részt a szavazásban. 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bejelentést 
határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül tudomásul vette. 
 
Béndek József polgármester: 
Aki tehát egyetért azzal, hogy 2011. december 27. napjától társadalmi megbízatásban 
lássam el a polgármesteri feladatokat, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

151/2011. (XII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

Polgármesteri tisztség betöltésének 
megváltoztatása 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a polgármesteri tisztség betöltésének 
megváltoztatása ügyét megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete Béndek József polgármester 
egyetértésével a polgármesteri tisztség 
betöltésének módját főállásról társadalmi 
megbízatásban betöltöttre változtatja 2011. 
december 27. napjával.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy 2011. december 26. napján a főállású foglalkoztatási 
jogviszonyomat megszünteti a képviselő-testület, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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152/2011. (XII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

Polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyának megszüntetése 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyának megszüntetése ügyét 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete Béndek József polgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyát az 1994. évi LXIV. 
törvény 2.§ (3) bekezdés b) pontja alapján közös 
megegyezéssel 2011. december 26. napján 
megszünteti. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
 
Béndek József polgármester: 
Aki elfogadja, a bruttó 138.000 Ft társadalmi megbízatású polgármesteri tiszteletdíj 
összegét, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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153/2011. (XII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

Béndek József polgármester 
tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Béndek József 
polgármester tiszteletdíja megállapításának 
ügyét, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete Béndek József polgármester havi 
tiszteletdíját a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 42- § (3) bekezdése, 
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 4. § (1) bekezdése alapján 

138.000.-Ft, 
azaz Százharmincnyolcezer 00/100 forintban 

állapítja meg. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a költségátalányt a megállapított tiszteletdíj 30%-ban, jelen 
esetben 41.400 Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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154/2011. (XII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

Béndek József polgármester 
költségátalányának megállapításáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Béndek József 
polgármester költségátalányának megállapítása 
ügyét, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete Béndek József polgármester 
költségátalányát a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 18. § (1) és (2) bekezdése 
alapján megállapított tiszteletdíjának 30 %-
ban, azaz 
 

41.400.-Ft, 
azaz Negyvenegyezer-négyszáz 00/100 

forintban 
állapítja meg. 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
 
Béndek József polgármester: 
Kérem, hogy a költségátalány különbözeteként havonta 73.600,-Ft, adózás 
szempontjából a legkedvezőbb béren kívüli juttatást állapítson a képviselő-testület. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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155/2011. (XII. 12.) számú képviselő-

testületi határozat 
 

Béndek József polgármester béren 
kívüli juttatásának megállapításáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Béndek József 
polgármester béren kívüli juttatásának 
megállapítása ügyét, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete Béndek József polgármester részére 
havonta  
 

73.600.-Ft, 
azaz Hetvenháromezer-hatszáz 00/100 forint 

béren kívüli juttatást  
állapít meg. 

 
A béren kívüli juttatások köréből Béndek József 
polgármester maga választja meg a juttatás 
tényleges formáját, azzal a kikötéssel, hogy a 
juttatások azon köréből választhat, melyeknek a 
legkedvezőbb az adóterhe. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
 

Béndek József polgármester: 
Köszönöm szépen, hogy támogattok az elhatározásomban. Lehetett volna olyan 
megoldás is, hogy megállapíttatom a nyugdíjat, több jövedelmet kapok, és ha elérem a 
törvényben meghatározott jövedelmet, akkor szüneteltetni kell a nyugdíjat, de az jóval 
bonyolultabb megoldást lenne, és nagyobb terhet jelentene az önkormányzatnak.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
A jegyző asszony ha elmegy Soponyáról, neki mennyi pénzt kell kifizetni? 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nem értem a kérdést. 
 
Béndek József polgármester: 
Ha a jegyző nő önként megy el, akkor semmit nem kell fizetni, közös megegyezésnél 
egyezség kérdése. Akkor kell fizetni, ha a munkáltató mond fel, a törvény által 
meghatározott összeget.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Értem, és pénzben mennyi? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Jogszabály határozza meg, nem tudok rá pontosan válaszolni, de talán 2 havi illetmény. 
 
 

2. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
képviselő-testület és szervei szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.18.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról rendelet megalkotása 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

 Előadó: Béndek József polgármester 
 Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
A 2147-3/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az előző döntés miatt módosítani a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az SzMSz 64.§ 
(1) bekezdése tartalmazza, hogy a polgármester főállású, ezt kell módosítani társadalmi 
megbízatásúra, illetve a 64.§ (2) bekezdése tartalmazza az illetményt, mely társadalmi 
megbízatású polgármester esetén tiszteletdíj. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérem, hogy aki a rendelet módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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20/2011. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelet 

 
a képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosítását és az alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotta a képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 20/2011. (XII. 13.) 
önkormányzati rendeletet.  
 
A rendelet – terjedelmi okok miatt – a jelen 
jegyzőkönyv 3. számú mellékletében található.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete utasítja a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2011. december 13. 
Felelős:  Molnárné Tarman Renáta jegyző  
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3. Soponya Nagyközség Képviselő-testületének az ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának 
megállapításáról szóló 2/1994.(II.24.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról rendelet megalkotása 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

 Előadó: Béndek József polgármester 
 Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
A 2147-4/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A Fejérvíz Zrt megküldte a jövő évre vonatkozó díj javaslatát. Az ivóvíz díj mértéke 237 Ft-
ról 246 Ft-ra, a csatornadíj mértéke 405 Ft-ról 421 Ft-ra változna. A díjemelés mértéke 3,9 
%, mely nem éri el az inflációs rátát. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Kálozon mennyi a díj? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A szennyvízdíj mind a négy településen egyforma, a vízdíj eltérő. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
A vízzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy vízzel nyomatták át az iszapos réteget. 
Ki fizeti díjat? 
 
Béndek József polgármester: 
Ők fizetik. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ehhez azt szeretném hozzáfűzni, hogy a használati díjból a karbantartásra akkumulálni 
kell. 
 
Béndek József polgármester: 
Ezek a bevételek arra szolgálnak. Az ivóvíznél a vagyon az önkormányzat tulajdonában van, 
és a 16 Ft-ból kellene a karbantartásra fordítani. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester 14:50 órakor érkezett, így a képviselő-testület létszáma 
7 főre emelkedett, mely a határozatképességet nem befolyásolta. 
 
Béndek József polgármester: 
A víznél tavaly már megkereste az önkormányzatot a Fejérvíz Zrt, hogy a számítástechnikai 
rész cserére szorul, mely közel 2,5 millió Ft. Napirenden van, be kell tervezni, mert előbb-
utóbb meg le kell cserélni. 
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Nagy Zsolt képviselő: 
Az jó rendszer lett volna, én azt hittem, hogy akkor elfogadtuk és megvalósult.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A rákötési arány javítására kell, hogy készítsünk tervet. Ha nincs kedvünk nem kötünk rá a 
csatornára, és a többiek rendezzék a számlát, ez igazságtalan. 
 
Béndek József polgármester: 
Keressük a módját. Az érdekeltségi hozzájárulás befizetésnél közel 10 millió Ft a 
kintlévőség, és szükségünk lenne erre a pénzre. A rákötésénél nincs jogi lehetőség 
kényszeríteni az embereket.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ha valaki a földbe engedi a szennyvizet az szabályos, amikor van csatorna? 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Hivatalosan nincs csatorna, így nem lehet talajterhelési díjat kivetni. 
 
Béndek József polgármester: 
Nincs az önkormányzat tulajdonában a csatornahálózat. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Húzzuk a dolgokat. Talajterhelést nem lehet kiszabni. Próbaüzem van, és nem is lenne 
köteles fizetni a lakosság. Meg is lehetne a lakosság részéről támadni.  
 
Béndek József polgármester: 
Igazságtalannak tartom, hogy a falu 60 %-a használja a csatornát és nem tudunk fellépni 
azok ellen, akik nem kötnek rá a hálózatra. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A Joó Gyuri viszi körbe a szerződéseket. A szerződés mit takar? A Fejérvíz jogosan íratja alá 
a szerződéseket? 
 
Béndek József polgármester: 
A Fejérvíz úgy jár el, mintha teljesen jogszerű lenne a helyzet.  Jogosan íratja alá a 
szerződéseket, mert van üzemeltetési szerződése. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ezt már ezerszer megbeszéltük, menjünk tovább. 
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom fogadjuk el a 3,9 % +ÁFA díjemelést a jövő évre vonatkozóan.  
 
Varga Zoltán képviselő: 
Szét lehet bontani a víz és a csatornadíjat, mert én nem mindegyikkel értek egyet.  
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Nem lehet külön megszavaztatni, mert egy rendeletben van.  
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért a díj emelési javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 
tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

21/2011. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelet 

 
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

közületi és lakossági díjának 
megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának 
megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítását és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotta az ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának 
megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
21/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet.  
 
A rendelet – terjedelmi okok miatt – a jelen 
jegyzőkönyv 5 számú mellékletében található.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete utasítja a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2011. december 13. 
Felelős:  Molnárné Tarman Renáta jegyző  
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4. ERSTE Bank zálogszerződés, óvadéki szerződés aláírásának ügye 
 
Előterjesztő Béndek József polgármester 

 Előadó: Béndek József polgármester 
 Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
A 2147-5/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Jelenleg a Csatornaberuházó Viziközmű Társulat kapcsán négy bankszámlánk van nyitva az 
Erste Banknál. Egy számlára az érdekeltségi befizetések történnek. Van két óvadéki 
számlánk, az egyik a felvett hitel kezelési költségét és kamatát tartalmazza, a másikon évek 
óta nincs mozgás, nem is kamatozik. A negyedik számlára az LTP alapján 2005. óta 
befizetett pénzek kerülnek, és innen történik az LTP-k feltöltése az állami támogatás 
lehívása céljából. A bank azt kéri, hogy a 3 számlát szüntessük meg, és egy számlánk 
maradna. Azt szeretnénk elérni, hogy az óvadéki számlán lévő összeget fel lehessen 
használni az LTP-k feltöltésére, hiszen nem áll rendelkezésre más forrás. 2017-ben egy 
összegben válik esedékessé a hitel visszafizetése. 200 Ft feletti svájci franknál erre nincs 
esély. Arról  lenne szó, hogy mi akkor fogjuk ezt a két szerződést aláírni, ha a számlákon 
lévő összegeket az LTP szerződések feltöltésére fordíthatjuk. A felhatalmazás arról szól, 
hogy ha a szerződés tervezet tartalmazza ezeket a pontokat, akkor nekünk, azaz a 
társulatnak, az önkormányzat támogatásával legyen jogunk aláírni a szerződéseket. Erre 
kérem a képviselő-testület felhatalmazását.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mi az alternatíva? 
 
Béndek József polgármester: 
Ha nem írjuk alá a szerződéseket, akkor az LTP-ket nem tudjuk feltölteni.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ha a bank bevállalja, akkor csináljuk. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Januárban lesz kész a szerződés. Miért nem lehet akkor közvetlenül szavazni róla? 
Célszerűbb lenne a kész szerződést megnézni, addig mindenki megrághatná a dolgot. A 
számláknál nincs semmi különös a bank részéről? Azonos joggal nyúlhat bármelyik 
számlához? 
 
Béndek József polgármester: 
A számlákon lévő pénz a hiteltörlesztést garantálja. A bank rájött arra, hogy ez az érdekünk, 
mert így jutnak minél jobban hozzá a hiteltörlesztéshez. Szó nélkül nem írunk alá semmit, 
ezt be kellett látniuk. Dönthettek úgy is, hogy adtok egy felhatalmazást, de a kész szerződés 
aláírása előtt össze kell jönnünk.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Akkor minek a felhatalmazás? 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az előkészítésre és további tárgyalásokra adja meg a felhatalmazást a testület. 
 
Béndek József polgármester: 
Szeretném, ha felhatalmaznátok a zálogszerződéssel kapcsolatos további egyeztetések, 
tárgyalások folytatására. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
156/2011. (XII. 12.) számú képviselő-

testületi határozat 
 

ERSTE Bank Hungary Zrt. ONK-
0037/2007/KTZ számú zálogszerződés 

aláírásának ügye 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az ONK-0037/2007/KTZ számú 
zálogszerződés aláírásának ügyét megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul veszi Béndek József 
polgármester (mint a Soponyai 
Csatornaberuházó Viziközmű Társulat elnöke) 
felhatalmazását a Soponyai Csatornaberuházó 
Viziközmű Társulat ERSTE Bank Hungary Zrt-
vel kötendő ONK-0037/2007/KTZ számú 
zálogszerződésével kapcsolatos további 
egyeztetés és tárgyalás lefolytatására az 
alábbi feltételekkel:  
- valamennyi, a csatorna beruházás 

finanszírozása tárgyában, az ERSTE Bank 
Hungary Zrt-vel kötött szerződés egyidejű 
módosítása történjék meg az ERSTE Bank 
Hungary Zrt. 2011. november 18. napján kelt, 
iktatószám nélkül küldött levelében, valamint 
a banki döntésekről kapott szóbeli 
tájékoztatásnak megfelelően; 

- az „Óvadéki Számlán” (11600006-00000000-
13242617) lévő 116.575.584.-Ft is kerüljön 
a biztosítéki célszámlára, LTP érdekeltségi 
hozzájárulások befizetésére 
felhasználható legyen és a szerződés 9.) 
pontjában rögzített kamat elszámolása ezen 
összegre is vonatkozzon.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete utasítja Béndek József polgármestert, 
hogy az egyeztetések, tárgyalások 
eredményeképpen születő szerződés 
módosítás tervezetét terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Béndek József polgármester 

 

Béndek József polgármester: 
Szeretném, ha felhatalmaznátok a biztosítéki célszámlával kapcsolatos további 
egyeztetések, tárgyalások folytatására. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
157/2011. (XII. 12.) számú képviselő-

testületi határozat 
 

ERSTE Bank Hungary Zrt. ONK-
0037/2007/BC1/2M számú biztosítéki 

célszámla aláírásának ügye 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az ONK-0037/2007/BC1/2M számú 
biztosítéki célszámla aláírásának ügyét 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul veszi Béndek József 
polgármester (mint a Soponyai 
Csatornaberuházó Viziközmű Társulat elnöke) 
felhatalmazását a Soponyai Csatornaberuházó 
Viziközmű Társulat ERSTE Bank Hungary Zrt-
vel kötendő ONK-0037/2007/BC1/2M számú 
biztosítéki célszámlával kapcsolatos további 
egyeztetés és tárgyalás lefolytatására az 
alábbi feltételekkel: 
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- valamennyi, a csatorna beruházás 

finanszírozása tárgyában, az ERSTE Bank 
Hungary Zrt-vel kötött szerződés egyidejű 
módosítása történjék meg az ERSTE Bank 
Hungary Zrt. 2011. november 18. napján kelt, 
iktatószám nélkül küldött levelében, valamint 
a banki döntésekről kapott szóbeli 
tájékoztatásnak megfelelően; 

- az „Óvadéki Számlán” (11600006-00000000-
13242617) lévő 116.575.584.-Ft is kerüljön 
a biztosítéki célszámlára, LTP érdekeltségi 
hozzájárulások befizetésére 
felhasználható legyen és a szerződés 9.) 
pontjában rögzített kamat elszámolása ezen 
összegre is vonatkozzon.  

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete utasítja Béndek József polgármestert, 
hogy az egyeztetések, tárgyalások 
eredményeképpen születő szerződés 
módosítás tervezetét terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Béndek József polgármester 
 

 
Varga Zoltán képviselő: 
A Kerti-tónál összefutottam a polgármester úrral, és beszélgettünk. 2017-ben kell 
visszafizetni a hitelt. Kérem a képviselő-társakat, hogy gondolják át, hogyan tudnánk 
megmenteni a Kerti-tavat, hogy a bank ne tudja elvinni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nekem gyorsa van egy javaslatom. A civil szervezetek tulajdoni hányadát javaslom 
növelni. 
 
Béndek József polgármester: 
Amennyiben a társulat fizetésképtelen helyzetbe kerül, akkor a bank a megkötött 
megállapodás alapján az önkormányzattól követelheti a tartozást, eléri a 
bankszámláinkat. 
 
Varga Zoltán képviselő: 
Minél hamarabb kell lépni, mert most ki lesz tolatva a tó, költségbe kerül és 
megcsináljuk egy idegennek.  
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Simon Zoltán képviselő: 
A civil szervezetek tulajdonjogának szélesítésével egyetértetek? 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Azzal a feltétellel, ha megszűnik a szervezet, a tulajdonjog visszaszáll az 
önkormányzatra. 
 
Béndek József polgármester: 
Az önkormányzati tulajdonhoz hozzá tud férni a bank. Ezt kell átgondolnunk. Van még 
időnk. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Esetleg lehet egy másik funkciót kitalálni. Iskola, óvodánál jelenleg kötelező feladatot 
ellátó helyhez kell kötni, és bele kell tenni az oktatási-nevelési programba. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nekem volt egy konkrét javaslatom. 
 
Béndek József polgármester: 
Ez az egyik megoldás lehet, de a másik kérdés, hogy milyen formában tudnánk 
üzemeltetni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Pénz kell, hogy ki tudjuk iszapolni és 20 évig le lesz a gond. A Kerti-tó Soponyáé, 
Soponyának kell üzemeltetni. Van benne 30-40 cm iszap, azt ki kell tisztítani. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Azért van, mert senki nem foglalkozott vele hozzáértően.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Azért van, mert eltelt 25 év. 
 
Béndek József polgármester: 
Nem csak a tóról van szó, hanem a piacképes önkormányzati ingatlanokról. Az biztos, 
hogy a hitelt nem fogjuk tudni visszafizetni.  
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5. Igazgatási szünet elrendelése 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

 Előadó: Béndek József polgármester 
 Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
A 2147-6/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A hivatali dolgozóknak sok összegyűlt szabadsága van, ezért azt gondoltuk, hogy december 
22. napjától január 3-ig, 8 munkanapra igazgatási szünetet rendelnénk el. Az igazgatási 
szünet ideje alatt ügyeleti rendszer működne.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A szabadságot ki kell adni. 
 
Béndek József polgármester: 
Szeretném, ha eljutnánk oda, hogy ne maradjon 18-20 nap szabadsága a dolgozóknak. 
Javaslom, engedélyezzük az igazgatási szünetet. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

158/2011. (XII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

Igazgatási szünet elrendeléséről 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az igazgatási szünet elrendelésének 
ügyét megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal  

 2011. évi munkarendjében 2011. 
december 22., 23., 27., 28., 29., 30. 

 2012. évi munkarendjében 2012. 
január 2., 3. 

napjaira igazgatási szünetet rendel el. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete Polgármesteri Hivatalában a 2011. 
december 22., 23., 27., 28., 29., 30. valamint 2012. 
január 2., 3. napokra elrendelt igazgatási szünet 
kapcsán  – a zavartalan feladatellátás érdekében  
– felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési 
intézkedések megtételére. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzata az 
igazgatási szünet időtartama alatt – a 
halaszthatatlan ügyek intézésére  

 2011. december 28. szerda 8:00 és 
12:00 óra között 

 2011. december 30. péntek 8:00 és 
12:00 óra között 

személyes ügyfélfogadást tart a Polgármesteri 
Hivatalban.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata az 
igazgatási szünet időtartama alatt – a 
halaszthatatlan ügyek intézésére 
- 2011. december 23-án pénteken 8:00 és 12:00 

óra között 
- 2011. december 28-án szerdán 12:00 és 16:00 

óra között 
- 2012. január 2-án hétfőn 08:00 és 16:00 óra 

között 
telefonos ügyeletet tart a 06-70/398-43-48 
telefonszámon. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt 
igazgatási szünetről a lakosságot és a 
társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
 

Varga Zoltán képviselő: 
Az a kérésem, hogy a lakosságot tájékoztassuk. 

 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Ez természetes. 
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A képviselő-testület rendkívüli 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 15:15 órakor 
bezárta.  
 

k . m . f .  
 
 
 
 B é n d e k  J ó z s e f  M o l n á r n é  T a r m a n  R e n á t a  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 N a g y  Z s o l t  T h e i s z  I m r e  
 képviselő képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítők  
 
 


