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Iktatószám:  1375-17/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 

június 28. napján 16:00 órakor, a Művelődési Ház tanácstermében 
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott 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 

 
Meghívottak:    

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 
Kósáné Balogh Ildikó óvodavezető 
Farkasné Szűrös Ágnes gyógypedagógus 
 

 
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.A 
kiküldött meghívóban szerepelő 2. napirendi pontot javaslom levenni a napirendről, a 
jegyző nőnek visszaadni átdolgozásra, mert ellentmondásokat látok a vendéglátóhelyek 
nyitva tartását korlátozó rendelettervezetben.  Meg kell nézni és újra gondolni.  
 
Theisz Imre képviselő: 
A rendelet tervezet előkészítése biztosan megfelel a jogszabályi feltételeknek, de úgy 
gondolom, hogy nem életszerű. Ezen kellene egy kicsit igazítani. 
 
Béndek József polgármester: 
Azt kell átgondolni, hogy ez a rendelet javít-e a jelenlegi helyzeten vagy ront ez a 
szabályozás, mert ha nem javít, akkor nem célszerű vele foglalkozni. 
Azt gondolom, hogy most vegyük le a napirendről. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfeltartással jelezze. 
 

Soponya Nagyközség ÖnkormányzatKépviselő-testülete4 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a javaslattal 
egyetértettek, és az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozására 
vonatkozó rendelettervezet tárgyalását levették a napirendről. 
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Béndek József polgármester: 
Ez azért került napirendre, mert az egyik éjszakai rendezvényen kiskorú volt jelen és 
egy fényképsorozat jelent meg az interneten. Ez részben a szülő, részben a szervező 
felelősségét veti fel. Vissza fogunk rá térni, de egyelőre nem tudom, hogy mikor. 
 
Béndek József polgármester: 
Egy új napirendi ponttal bővül a képviselő-testületi ülés, mert a TÁMOP 6.1.2.11/1. 
számú pályázat beadásának feltétele, hogy a Soponya Nagyközség település 
egészségtervét el kell fogadni a képviselő-testületnek. 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal 
egyetértettek.  
 
Béndek József polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat. 

1.) 2012. évi közszolgáltatási díj meg megállapítása – hulladékszállítás - Soponya 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

2.) Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás tárulási megállapodásának VII. számú 
módosítása, Munkaszervezet alapító okiratának, és szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása 

3.) Varga István mezőgazdasági vállalkozó vételi ajánlata termőföldre 
4.) Varga – Farm Kft. vételi ajánlata saját használatú út megvásárlására 
5.) FejérvízZrt. 2012. évi viziközmű beruházási javaslata 
6.) „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány Kistérségi Szociális 

Szolgáltató Központ 2011. évről szóló beszámolója 
7.) Jegyzői gyámhatósági beszámoló a 2011. évről 
8.) Farkasné Szűrös Ágnes logopédiai beszámolója a 2011/2012. tanévről 
9.) Farkasné Szűrös Ágnes logopédiai szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatása 
10.) Dr. Card egészségkártyáról szóló tájékoztatás 
11.) Varga Zoltán képviselő interpellációja 
12.) Fördős József András és társai megkeresése – elidegenítési és terhelési tilalom 

törlése 
13.) Soponya Nagyközség Önkormányzat település Egészségtervének elfogadása. 
14.) Egyebek, bejelentések 

 
Béndek József polgármester: 
Van-e a képviselő-testületnek módosító, illetve egyéb napirendi pont javaslata? 
 
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

24/2012. (VI.28.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

2012. június 28. (csütörtök) napján 
16:00 órakor tartott, nyílt képviselő-

testületi ülés napirendjéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. június28. (csütörtök) napján 
16:00 órakor tartott nyílt képviselő-testületi ülés 
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. június 28. (csütörtök) napján 
16:00 órakor tartott nyílt képviselő-testületi ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. 2012. évi közszolgáltatási díj meg 
megállapítása – hulladékszállítás - Soponya 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
2. Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 
tárulási megállapodásának VII. számú 
módosítása, Munkaszervezet alapító 
okiratának, és szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
3. Varga István mezőgazdasági vállalkozó 
vételi ajánlata termőföldre 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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4. Varga – Farm Kft. vételi ajánlata saját 
használatú út megvásárlására 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
5. FejérvízZrt. 2012. évi viziközmű beruházási 
javaslata 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
6. „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi 
Ellátásért Alapítvány Kistérségi Szociális 
Szolgáltató Központ 2011. évről szóló 
beszámolója 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
7. Jegyzői gyámhatósági beszámoló a 2011. 
évről 
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előadó:  Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
8. Farkasné Szűrös Ágnes logopédiai 
beszámolója a 2011/2012. tanévről 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
9. Farkasné Szűrös Ágnes logopédiai 
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
10. Dr. Card egészségkártyáról szóló 
tájékoztatás 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
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11. Varga Zoltán képviselő 
interpellációja 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
12. Fördős József András és társai 
megkeresése – elidegenítési és terhelési 
tilalom törlése 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
13. Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Település Egészségterv elfogadása. 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó:  Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
14. Egyebek 

 

NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE: 
 
1. 2012. évi közszolgáltatási díj meg megállapítása – 

hulladékszállítás - Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó: Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 

Az 1375-2/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.  
 
Béndek József polgármester: 
A szemétszállítási közszolgáltatási díjról megalkottuk a rendeletet, majd jogszabály 
miatt vissza kellett vonnunk, és most újra tárgyalnunk kell, mert április 15. naptól mégis 
bevezetésre kerül. A képviselő-testület korábban 5 %-os díjemelést fogadott el, a 
VertikálZrt által javasolt 6 %-kal. szemben. A költségeket figyelembe véve,most is az 5 
%-os díjemelést javaslom elfogadásra, mert ez magasabb, mint az infláció. Az 1 % 
különbözetet egy kormányrendelet értelmében azonban az önkormányzatnak kell 
kifizetni, illetve ha elfogadjuk a 6 %-ot, akkor pedig a lakosságnak. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azt jelenti, hogy a korábbi helyzetet kell fenntartani. Ezt a monopolhelyzetet kellene 
megszűntetni, mert mindig van valami probléma. El kell mozdulni, mert ez 
mindenképpen diktátum.   
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Béndek József polgármester: 
Két lehetőségünk van, sárbogárdi vagy székesfehérvári szolgáltatóhoz menni. 
Megkerestem a cégeket, de a mai napig nem kaptam árajánlatot.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Korábban is próbálkoztunk már Székesfehérvárral. Sokáig nem lehet ezt tenni, mert az 
állam fogja meghatározni a közszolgáltatási díj mértékét. Pár hónapot tudnánk vele 
nyerni. Sárbogárd fele tendálás szerintem zsákutca, a Vertikál elég nagy szegmenst 
fogott már más területeken is. Azt javaslom, hogy lépjünk. Mennyit jelent az 1 % 
különbözet? 
 
Béndek József polgármester: 
Azt javasolnám, hogy változatlanul az 5 %-ot fogadjuk el. Havi 16-20 Ft és 700 
ingatlannal kell számolni. Azt gondolom, hogy ezt be kell vállalnunk, és meg kell nézni 
mit tudunk tenni. Más gondom is van a szolgáltatóval, mert a többszöri próbálkozás 
ellenére, nem látok előmozdulást pld. a szelektív hulladékgyűjtés vagy a mérhető 
szemétszállítás terén sem. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Több helyen vonalkódos edények vannak, és a tényleges ürítés után kell fizetni a 
lakóknak. Ez megoldható, szerintem nem nagy befektetést jelent. Téli időszakban 
kevesebb hulladék keletkezik, és elég pld. háromhetente kitenni a kukát. 
 
Béndek József polgármester: 
Egy próbaidőszak kellene. A Vertikál attól fél, hogy ezáltal visszaesik a profitja. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Más irányba is nézhetünk. Pld. a Balaton környékére gondolok, ahol az őszi és téli 
időszakban kihasználatlanul állnak a gépek.  Siófok 40 km, próbáljuk meg.  
 
Béndek József polgármester: 
A szolgáltatás minőségében nagy változás nem lehet, mert hetente viszik el a kukát. 
Javaslom, hogy 5 %-os díjemelést fogadjuk el, és nézzük meg, hogy más szolgáltatónál 
mit tehetünk. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
13/2012. (VI. 29.) önkormányzati 

rendelete 
 
a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

mértékéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
mértékéről szóló rendelettervezetet megtárgyalta 
és az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében 
lévő tartalommal – a rendelet terjedelmére 
tekintettel - megalkotja a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj mértékéről szóló 13/2012. 
(VI. 29.) önkormányzatirendeletet. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  
. 

 
 

2. Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás tárulási megállapodásának 
VII. számú módosítása, Munkaszervezet alapító okiratának, és 
szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó: Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Az 1375-3/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.  
 
Béndek József polgármester: 
A részletekbe nem mennék bele. A megállapodásban lényegi változás nincs, csak formai 
dolgok változása miatt kell határozatot hoznunk. Javaslom, fogadjuk el a társulási 
megállapodás módosítását.December 31-én egyébként meg fog szűnni a kistérség.   
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
25/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodásának VII. számú 

módosításáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodásának VII. számú 
módosítását megtárgyalta és a következő döntést 
hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodásának VII. számú 
módosítását elfogadja.  
A módosítás a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletében –terjedelmére tekintettel –
található. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  

 
Béndek József polgármester: 
Javaslom, fogadjuk el a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási Munkaszervezet Alapító 
Okiratának módosítását. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
26/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási 
Munkaszervezet Alapító Okiratának IV. 

számú módosításáról 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási 
Munkaszervezet Alapító Okiratának IV. számú 
módosítását megtárgyalta és a következő döntést 
hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási 
Munkaszervezet Alapító Okiratának IV. számú 
módosítását elfogadja.  
A módosítás a jegyzőkönyv 5. számú 
mellékletében –terjedelmére tekintettel –
található. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  
 

 
Béndek József polgármester: 
Javaslom, fogadjuk el az SzMSz módosítását. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
27/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási 
Munkaszervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzatának I. számú 
módosításáról 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási 
Munkaszervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának I. számú módosítását 
megtárgyalta és a következő döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a Sárvíz Fejlesztési és Szolgáltatási 
Munkaszervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának I. számú módosítását elfogadja.  
A módosítás a jegyzőkönyv 6. számú 
mellékletében –terjedelmére tekintettel –
található. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  
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3. Varga István mezőgazdasági vállalkozó vételi ajánlata 
termőföldre 

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

4. Varga – Farm Kft. vételi ajánlata saját használatú út 
megvásárlására 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó: Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Az 1375-5/2012.és az 1375-6/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 7. illetve 8. 
számú mellékletét képezi. 
 
BéndekJózsef polgármester: 
A két napirendi pont összekapcsolódik, ezért javaslom, hogy egyben tárgyaljuk. Varga 
István vételi ajánlatot küldött a képviselő-testület részére. Szeretné megvásárolni a 
Kispusztai telephelyére bevezető út belső részét, mely az önkormányzat tulajdonát 
képezi.  Az úttal igazából nem tudunk mit kezdeni, mert kapuval le van zárva. A Pista 
szeretné felújítani az utat, ezért szeretné a megvásárolni. Két termőföld megvásárlására 
is tett vételi ajánlatot, 30.000.-Ft/AK értékben.  
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Bérbeadásért mit kap az önkormányzat? 
 
Béndek József polgármester: 
Nem volt bérbe adva a terület, évek óta műveli, és szeretné megvásárolni. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
A bérlethez mit szól a Pista? 
 
Béndek József polgármester: 
A bérbeadás nem került szóba. Elég kis területről van szó, azt javaslom, adjuk el. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az útértékesítés miatt módosítani kell a vagyon rendeletet, mert az út jelenleg 
forgalomképtelen ingatlan. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Mennyi a bérleti díj? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Kb. 35.000.-Ft /hektár. 
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Béndek József polgármester: 
0,7 hektár területért 22.000.-Ft lenne a bérleti díj évente. A 700 ezer Ft-tal viszont 
tudunk valamit kezdeni. Én így gondolom. 35 év alatt összegyűjthetjük a 700 ezer Ft-ot, 
de a bérleti díjakkal az a baj, hogy ezeket nem választjuk külön és szépen feléljük. Olyan 
dologra fordítsuk, amit az itt lakók használnak.  
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Soha nem voltam híve annak, hogy eladjuk az önkormányzati vagyont, de igazából nem 
tudjuk használni a földet, mert körben a Varga Pisti földjei vannak. Nem is tudtam, hogy 
az út az önkormányzaté. Tudtam, hogy van ott bent több terület, amit annak idején 
sikerült elkótyavetyélni., nem tudtam, hogy ez megmaradt. Ha a többit el tudtuk adni 
ingyen, akkor ezt adjuk el pénzért. Ezért azt javaslom, hogy adjuk el az ingatlanokat. 
Nem olyan területek, amit az önkormányzat bármilyen célra is hasznosítani tudna. 
 
Béndek József polgármester: 
A Gyula arra céloz, hogy volt ott több árok, terület, ahová ez az út vezetett. Azonban a 
Vadex tulajdonába adta a területeket az önkormányzat egy barter szerződés kapcsán, 
tehát már nincs hova menni.Aki egyetért azzal, hogy a 022/18 helyrajzi számú 0,2795 
ha, és a 022/35 helyrajzi számú 0,4553 ha területű, összesen 23,53 Ak értékű termőföld,  
30.000.-Ft /AK értéken, összesen 705.900.-Ft vételáron értékesítésre kerüljön Varga 
István részére, kérem kézfeltartással jelezze.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták: 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
28/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 
Varga István vételi ajánlata a Soponya 

022/18 és 022/35 helyrajzi számú 
termőföldek vonatkozásában 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Varga István vételi 
ajánlatát a Soponya 022/18 és 022/35 helyrajzi 
számú ingatlanok vonatkozásában és a következő 
döntést hozta: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 

 Soponya 022/18 helyrajzi számú 0,2795 
ha területű és a 

 022/35 helyrajzi számú 0,4553 ha 
területű,  

összesen 23,53 Ak értékű forgalomképes 
termőföldet, 30.000.-Ft /AK értéken, összesen 
705.900.-Ft, azaz Hétszázötezer-kilencszáz 
00/100 forint vételáron értékesíti Varga 
István (8123 Soponya, József Attila u. 32.) 
mezőgazdasági vállalkozó részére. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy az adásvételi szerződés megkötésével 
kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: 2012. július 31. 

 
 

Béndek József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a Kispusztán belül lévő, részben aszfaltos út 0238/2 és 0241 
hrsz-ú önkormányzat tulajdonát képező út értékesítésre kerüljön  2 millió Ft vételárért a 
Varga Farm Kft részre , kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Most elvben tudja elfogadja a képviselő-testület az út értékesítést, de valójában csak a 
vagyonrendelet módosítása után kerülhet sor a szerződés megkötésére. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
29/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Varga – Farm Kft. vételi ajánlata a 
Soponya 0238/2 és 0241 helyrajzi 

számú saját használatú utak 
vonatkozásában 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Varga – Farm Kft. vételi 
ajánlata a Soponya 0238/2 és 0241 helyrajzi 
számú saját használatú utak vonatkozásában és a 
következő döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Soponya 0238/2 és 0241 helyrajzi 
számú út művelési ágú területeket az ajánlat 
szerinti 2.000.000.-Ft, azaz Kétmillió 00/100 
forint vételáron elvben értékesíti a Varga – 
Farm Kft. részére, a vagyonrendelet 
módosítását követően.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a vagyonrendelet módosítását a soron 
következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: 2012. július 15. 
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5. Fejérvíz Zrt. 2012. évi viziközmű beruházási javaslata 
 

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

 
Az 1375-7/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A FejérvízZrt üzemelteti az ivóvízhálózatot, de a hálózat az önkormányzat tulajdonában 
van. Tavaly és idén is megkeresett bennünket a beruházási javaslatával. Az 
önkormányzatnak kell a bérleti díjból a rendszer felújítását elvégezni. A FejérvízZrt. 
javaslata alapján az informatikai rendszert kell lecserélni, mert elavult, és ha leáll a 
vezérlés, akkor veszélyezteti a normál üzemelést. A beruházással kapcsolatban van más 
felsorolás is. 
 
Megyeri LászlóFejérvízZrt. képviselője: 
Üdvözlöm Önöket. Ha kérdésük van, szívesen válaszolok. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Már régebben is beszéltünk erről. Több településen is működtetik ezt a rendszert? 
 
Megyeri LászlóFejérvízZrt. képviselője: 
Igen, a Sárbogárdi központhoz szeretnénk csatolni a soponyai rendszert is. A beruházás 
költsége 2.390 ezer Ft +Áfa. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
A programtelepítéseket grátiszként szokták elvégezni. A régi rendszer nem jól 
működött. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Nem lehet, hogy Önök megvalósítják a beruházást és pár évig nem fizetnek bérleti díjat? 
 
Megyei LászlóFejérvízZrt képviselője: 
Megegyezés kérdése. Kell egy támogató megrendelés és a szerződésben rögzíteni kell a 
feltételeket. 
 
Béndek József polgármester: 
Határidőt kell meghatározni. A szennyvízhálózatnál is bizonyos javításokat terveznek? 
Kicsit korainak tartom. 
 
Megyeri LászlóFejérvízZrt. képviselője: 
Levegőtisztítást végeztünk, és szagtalanító berendezést fogunk javasolni. 
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Béndek József polgármester: 
A kiviteli terv tartalmazta az átemelőknél a szagtalanító berendezést, de valamilyen 
oknál fogva kivették a tervből, a szag viszont megmaradt. Egynél légmentes zárást 
készítettünk, valamilyen szinten ez megoldást jelentett, de várjuk az ajánlatot, mert 
nagyon fontos lenne a szagtalanító berendezés megléte. 
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, fogadjuk el a FejérvízZrt beruházási javaslatát. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
30/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

2012. évi bérüzemeltetett 
viziközművek felújítási javaslata 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2012. évi 
bérüzemeltetett viziközművek felújítási javaslatát 
és a következő döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a FejérvízZrt. által, a vízi közművek 
felújítására tett javaslatát és ajánlatát 
elfogadja, azzal, hogy a finanszírozás 
kérdésében külön megállapodás születik 
közöttük.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
a külön megállapodást Soponya Nagyközség 
Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával 
kösse meg a FejérvízZrt-vel. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a 
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: 2012. július 31. 
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6. „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány 
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2011. évről szóló 
beszámolója 

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

 
Az 1375-8/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Kiküldtük a beszámolót. Nincs hozzáfűzni valóm. Május 1-től az önkormányzat önállóan 
végzi ezt a tevékenységet. Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
Amennyiben nincs kérdés, javaslom, fogadjuk el a 2011.évről készített beszámolót. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
31/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2011. évi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés és a következő 
döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a gyermekvédelem helyi 
rendszerével kapcsolatos, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló, a 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget 
téve, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. 
számú mellékletének megfelelő tartalommal 
elkészült átfogó értékelést tudomásul veszi és 
elfogadja. 

  



18 
 

 
Az átfogó értékelés jelen határozat 1. számú 
mellékletét képezi.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a „Jobb Otthon” Alapítványt a 
testület döntéséről értesítse, valamint az átfogó 
értékelést jelen határozattal együtt a Közép-
dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.  
 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: 2012. július 31. 

 
 

7. Jegyzői gyámhatósági beszámoló a 2011. évről 
 

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

 
Az 1375-9/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Minden leírtam a beszámolóban. Összességében azt látom, hogy romlott a helyzet, egyre 
súlyosabb a szülői felelőtlenség a gyerekekkel szemben. A tavalyi évben 7 védelembe 
vételi eljárás volt. Ekkora településnél, ez nagy létszámot jelent. Gyámhatósági ügyben 
382 ügyirat keletkezett, és ez nagyon sok. 
 
Béndek József polgármester: 
Amennyiben nincs  kérdés, javaslom, fogadjuk el a beszámolót. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
32/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

2011. évi gyámhatósági beszámoló 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011. évi gyámhatósági 
beszámolót és a következő döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2011. évi jegyzői gyámhatósági 
beszámolót a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
10. számú mellékletének megfelelő tartalom 
szerint tudomásul veszi és elfogadja. 
 
A beszámoló jelen határozat 1. számú mellékletét 
képezi.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a beszámolót jelen határozattal 
együtt a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére küldje meg.  
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: 2012. július 31. 

 
 

8. Farkasné Szűrös Ágnes logopédiai beszámolója a 2011/2012. 
tanévről 

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

 
Az 1375-10/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 12.számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József 
Az anyagot kiküldtük. 
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Farkasné Szűrös Ágnes logopédus: 
Annyit szeretnék elmondani, az előző témához kapcsolódva, hogy nekem is vannak 
problémáim. A házi feladatokra a szülők nem reagálnak. Növekszik a beszédhibás 
gyerekek száma és a szülői érdektelenség is. Az iskolában volt egy olyan helyzet, hogy a 
szülő majdnem megtagadta, hogy a gyerekkel délután foglalkozzunk. 
 
Béndek József polgármester: 
Törvény szerint a kötelező a logopédia. 
 
Farkasné Szűrös Ágnes: 
Az I. félévben 5. és 6. órában volt a foglalkozás, a II. félévben vissza kellett jönni délután 
a gyerekeknek az iskolába. Ez szerintem a gyereknek jó volt, mert tudott ebédelni és 
vissza tudott volna jönni az iskolába, de a szülőnek ez problémát jelentett. 
 
Béndek József polgármester: 
Ismerem nagyjából a kistérségi helyzetet és a statisztikát, és azt látom, hogy nem 
vagyunk rossz helyen ezen a téren.  
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Nagyon elégedettek vagyunk a logopédus munkájával, és a gyerekek nagyon sokat 
fejlődtek. 
 
Béndek József polgármester: 
Az egész beszámolónak ez a lényege, a fejlődés. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Lehet-e tenni valamit, ha a szülő nem engedi a gyereket a foglalkozásra, pedig kötelező? 
Az óvodában a kisfiam nem jutott be az első turnusba, és izgultunk, hogy mi lesz, ha 
iskolába kerül. 
 
Farkasné Szűrös Ágnes: 
Soponyán az iskolában és az óvodában is heti egy óra foglalkozás van, négy-négy 
gyermekkel tudunk egyszerre foglalkozni. A szülői aggódásnak sincsenek határai, egy 
kicsit túlaggódják. A logopédus látja a szűrésnél, hogy melyik a súlyosabb eset, és 
nyílván azt veszi előre. Egy-két hang magától is tud javulni. Mindenhol csak a nagy 
csoportban foglalkozunk a gyerekekkel. Jelenleg a Seregélyesi Tanácsadóhoz tartozunk 
és az óraszámok évek óta nem változtak, mert nagyon bonyolult dolog lenne. A gyerek 
létszám hol több, hol kevesebb.  
 
Béndek József polgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, fogadjuk el a beszámolót. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
33/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Logopédiai beszámoló a 2011/2012. 
tanévről 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2011/2012. tanévről 
szóló logopédiai beszámolót és a következő 
döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete Farkasné Szűrös Ágnes logopédus 
2011/2012. tanévről szóló logopédiai 
beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 
 
A beszámoló jelen határozat 1. számú mellékletét 
képezi.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: 2012. július 15. 

 
 

9. Farkasné Szűrös Ágnes logopédiai szolgáltatással kapcsolatos 
tájékoztatása 

 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 
Előadó: Béndek József polgármester 
Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 
 
Az 1375-11/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi. 
 
Farkasné Szűrös Ágnes: 
Mint már mondtam, szervezetileg a Seregélyesi Tanácsadóhoz tartozunk. Semmi 
problémám nincs velük, korrektek voltak hozzám, mindig megkaptam a pénzemet. 
Szeptembertől a baptista egyházhoz fognak tartozni és a kollegák már alá is írták a 
szerződést. Én sem Seregélyesen, sem Sárosdon nem dolgozom, énnem látom a 
helyzetemet abban az iskolában, mert nem tudom, hogy melyik település hogyan fog 
dönteni.  
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Szeretném továbbra is ezt a munkát végezni, amit 11 éve a két településen ellátok, és 
ehhez mi is létrehoztunk egy intézményt öt évvel ezelőtt, amikor már a nevelési 
tanácsadó el kezdett mozgolódni. Nekem bonyolult a helyzetem abból a szempontból, 
hogy a közoktatási törvény alapján alogopédiai ellátásra szoruló gyerekek két 
csoportban vannak. Az egyik szakszolgálati ellátás, amit most a nevelési tanácsadó lát el, 
és van olyan gyerek, aki sajátos nevelési igényű és logopédiai ellátás igényű is. A sajátos 
nevelésű igényű gyerekek ellátásához pluszszolgáltatást kellene nyújtani. 
 
Béndek József polgármester: 
Arról lenne szó, hogy mi Önökkel kötnénk közvetlenül szerződést és a tartalmi rész 
változatlan maradna, ugyanazon összegért, szeptembertől. 
 
Farkasné Szűrös Ágnes: 
Igen, továbbra is heti 2 óra foglalkozás lenne. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Mi lesz december 31. után, amikor nem lesz kistérség? 
 
Béndek József polgármester: 
Az ajánlat nekünk kedvező. Az állami normatíva 407 ezer Ft. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Mennyit szoktunk befizetni? 
 
Béndek József polgármester: 
Amit kértek, azt mindig befizettük. 
 
Farkasné Szűrös Ágnes: 
Én nem kavarni szeretnék, de nem látom a helyemet, hogy számítanak munkámra. 
 
Béndek József polgármester: 
Nincs ezzel kapcsolatban fenntartásunk. Szeretnénk a dolgainkat leegyszerűsíteni. A 
munkaszervezet próbálja fenntartani magát. Elvi támogatást adhatunk és nézzük meg a 
feltételeket. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A kistérségi rendszerrel oda jutottunk, hogy mindent majdnem fele annyiból lehet 
működtetni, mint kistérségi szinten. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
A gyógytestnevelésnél is ez lesz, mert azt is Seregélyes látja el. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Fel kell mondani az előző kapcsolatot. 
 
Béndek József polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy a Seregélyesi Nevelési Tanácsadóval fennálló szerződésünket 
felmondjuk és a továbbiakban önállóan látjuk el Farkasné Szűrös Ágnes gyógypedagógus 
ajánlata alapján a logopédiai feladatokat, kérem kézfeltartással jelezze. 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
34/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

2012/2013. tanévtől kezdődő oktatási 
szakszolgálati feladat ellátással 

kapcsolatos ajánlat 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Farkasné Szűrös Ágnes 
gyógypedagógus 2012/2013. tanévtől kezdődő 
oktatási szakszolgálati feladat ellátással 
kapcsolatos ajánlatát és a következő döntést 
hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2012. augusztus 31. 
napjával felmondja a logopédiai szolgáltatással 
kapcsolatos eddigi szerződését, és 2012. 
szeptember 1. napjától a feladat ellátással az 
„Érted Vagyunk”Speciális Szakiskola és EGYMI 
(képviselő: Farkasné Szűrös Ágnes) bízza meg 
külön megállapodás alapján. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
a külön megállapodást és ellátási szerződést 
Soponya Nagyközség Önkormányzat érdekeinek 
szem előtt tartásával kösse meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: 2012. július 31. 
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10. Dr. Card egészségkártyáról szóló tájékoztatás 
 

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

 
Az 1375-12/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 14.számú mellékletét képezi. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A Dr. Card kártya az orvost és beteget összekapcsoló kártya, amely tartalmazza a beteg 
legfontosabb egészségügyi adatait, valaminta vészhelyzetben értesítendő személy 
elérhetőségét. Így sürgősségi ellátás esetén a kezelőorvos azonnal megkapja azokat az 
információkat, amelyek a kezeléshez szükségesek.  Baj, baleset bárkivel megtörténhet, 
sürgős esetben a kiérkező kezelőorvosnak általában semmilyen információ i nem áll 
rendelkezésre az ellátandó betegről. A kártya biztosításának több célcsoportja van is 
lehet, az önkormányzat döntése szerint. A kártya költsége bruttó 324.-Ft/db, melyet az 
önkormányzatnak kell fizetni. 
 
Béndek József polgármester: 
Ez tulajdonképpen egy kártya, amin szerepel a beteg minden fontos adata. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A személy adatait tárolja. Miért nem az állam fizeti? Ez egy biznisz, amit valaki kitalált és 
mi fizessük. Nem látok mögötte szolgáltatást. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az időt nem is fecséreltem volna erre. 
 
Béndek József polgármester: 
Nekem is ez a véleményem. Az egészségügynek kellene ezt elindítani. Szerintem ne 
támogassuk ezt a kezdeményezést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
35/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 
Dr. Card szolgáltatás megrendelésének 

lehetőségéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Dr. Card egészségkártya 
biztosításának lehetőségével kapcsolatos 
ajánlatot és a következő döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy jelenlegi anyagi 
helyzetére tekintettel nem kíván élni a Dr. Card 
egészségkártya megrendelésének és 
bevezetésének lehetőségével. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: 2012. július 31. 

 
Nagy Zsolt képviselő: 
Meg kellene hirdetni a faluban és akit érdekel, kérheti. 
 

11. Varga Zoltán képviselő interpellációja 
 

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

 
Az 1375-13/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 15.számú mellékletét képezi. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:: 
Május 11-énvihar következtében elromlott a közvilágítás. A szükséges intézkedést 
megtettük: telefonon értesítettük a szolgáltatót, és azonnal elhárították a hibát, ezt 
követően azonban még két napig nappal világítottak a lámpák.  Ezt mi is észleltük és 
jeleztük a szolgáltató felé. A képviselő urat a polgármester úr tájékoztatta, hogy 
megtettük az intézkedést, ennek ellenére megérkezett az interpelláció. 
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Béndek József polgármester: 
A Zoli azt kérdezi, hogy ki fizeti a nappali világítás költségét. Jeleztük az E.ON felé, hogy 
nappali világításért nem fogunk fizetni. Az EH-SZER karbantartó céggel egy bejárást 
fogunk tenni a faluban, és remélem a szigetelőszalag is lekerül a lámpatestről. Július első 
hetében fogjuk pontosítani az időpontot. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Jelezni kellene az embereknek, hogy van egy telefonszám, amit bármikor fel lehet hívni. 
Én már többször megtettem, és működik. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az E.ONWorkflow rendszere pedig folyamatosan küldi az értesítéseket, hogy a hibát 
elhárították. 
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom, tájékoztatásként fogadjuk el az interpellációra adott választ. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
36/2012. (VI. 28.) számú képviselő-

testületi határozata 
 

Varga Zoltán képviselő interpellációja 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Varga Zoltán képviselő 
interpellációját és a következő döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja Varga Zoltán képviselő 
írásbeli interpellációjára a polgármester és a 
jegyző által adott választ. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: 2012. július 31. 
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12. Fördős József András és társai megkeresése – elidegenítési és 
terhelési tilalom törlése 

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

 
Az 1375-14/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi. 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
A kérelmező e-mail útján jelezte, hogy nem tud eljönni a testületi ülésre, mert az 
édesanyja is elhunyt sajnos. A hagyatéki eljárás lefolytatása után testvérével ketten 
lesznek tulajdonosok. 
 

Simon Zoltán képviselő 17:30 órakor érkezett, így a képviselő-testület 
létszáma 5 főről 6 főre emelkedett, mely a képviselő-testület 
határozatképességét nem befolyásolta. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Nem volt kitétel az építkezés? 
 
Theisz Imre képviselő: 
3 éven belül kellett volna beépíteni, csak nem volt retorzió a szerződésben. 
 
Béndek József polgármester: 
A közüzemi leágazásokat kiépítették. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Állásfoglalást hoztunk az előző ülésen. Ők léptek valamit? 
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Az előző ülésen a képviselő-testület elnapolta a döntést, és azt kérte, hogy a kérelmező 
mutassa ki, hogy milyen összeget fordított a telekre. Fördős József András kimutatása 
szerint jelenkori értéken 1.664.904.-Ft a telekkel kapcsolatos költsége, a mindenkori 
MNB alapkamattal számolva. Ebben minden benne van, még az ajánlott levél díja is. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Nem azt valósította meg, amiért annak idején ki lettek mérve a József utcában a telkek. 
Akkor az volt acél, hogy építkezzenek, családot alapítsanak és növeljék a falu lakosságát. 
3 év volt és egyszer lehetett hosszabbítani a beépítési kötelezettséget. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester. 
Ameddig nem töröljük az elidegenítési tilalmat, addig nem tudja eladni a telket. 
 
Béndek József polgármester: 
Azt mondja, hogy vegyétek meg 1.600 ezer Ft-ért. 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Amikor lejárt a 6 év, onnantól kezdve jogellenesen használja. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Egy üres telekért sok az 1.600 ezer Ft. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Szabjunk új feltételt és legyen retorzió. Kap 2-3 évet a beépítési kötelezettség 
teljesítésére, viszont most legyen szankció, ha nem teljesül. 
 
Béndek József polgármester: 
Legfeljebb 1 évet adjunk. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Akkor is követeli a ráfordított költségeket.Az ő fejével gondolkozzunk. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Ki mondta, hogy invesztáljon bele?Vett egy telket olcsón és jó pénzért eladja. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Nézzük meg most a telek árat. Biztosan nem lesz 1.600 ezer Ft. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Akkor kedvezményesen kapta meg a telket, 300 ezer Ft- helyett 50 ezer Ft-ért. Maradt 
250 e Ft, és meg kell nézni, hogy a mai napig mennyit kamatozott volna az a pénz. 
 
Béndek József polgármester: 
Tehát számoljuk ki, hogy az akkor kapott kedvezmény a mai értéken számolva mennyit 
ér. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
37/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-

testületi határozat 
 

Soponya 562/7 helyrajzi számú 
ingatlant terhelő elidegenítési és 

terhelési tilalom törlésével 
kapcsolatban 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Kissné Fördős Borbála, 
Fördős József András budapesti lakosok kérelmét, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 

 Kissné Fördős Borbála (1025 Budapest, 
Törökvész út 99.)  

 Fördős József András (1031 Budapest, 
Monostori út 39.) 

kérelmére a soponyai 562/7 helyrajzi számú 
(természetben Soponya, József A. u. 36.) ingatlan 
terhére, a III/7. sorszám alatt bejegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalom 
törléséhezazzal a feltétellel járul hozzá, hogy 
kérelmező az ingatlan megvásárlásakor a 
beépítési kötelezettség vállalása miatt kapott 40 
% vételár kedvezmény (41.617.-Ft) 
jelenértékét – a mindenkori MNB alapkamattal 
számolva, és minden év végén az éves kamattal 
tőkésítve – összesen 452.467.-Ft, azaz 
Négyszázötvenkettőezer-négyszázhatvanhét 
00/100 forint összeget Soponya Nagyközség 
Önkormányzat ERSTE Bank Hungary Zrt-nél 
vezetett 11600006 – 00000000 – 25850431 
számú költségvetési elszámolási 
számlájára,kérelmező befizeti.  
 
A befizetés kérelmezők részéről hitelt 
érdemlő módon történő igazolását követően 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 3 
munkanapon belül kiadja az elidegenítési és 
terhelési tilalom törlésére vonatkozó 
engedélyt.   
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Felhatalmazza Béndek József polgármestert és 
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  2012. július 31. 
Felelős:  Béndek József polgármester 

 
 

13. Soponya Nagyközség Önkormányzat Település Egészségterv 
elfogadása. 

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

 
Az 1375-15/2012. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
A falunak nagyon sokat jelentene a TÁMOP 6.1.2.11/1. számú pályázat, mely egészségre 
nevelő és szemlélet móddal kapcsolatos pályázat.10 ezer fő alatti önkormányzatok 
nyújthatnak be támogatási igényt. Egészséges táplálkozás, elsősegélynyújtás, lakosság 
testmozgását elősegítő programokra fordítható a támogatás.Önerő nem kell hozzá, és 
maximum 10 millió Ft a pályázati összeg. Erre a pályázatra épülne a TÁMOP 3.1.4, 
melynek a maximális összege 8 millió Ft. A pályázat beadásának feltétele a települési 
egészségterv megléte. 
Tájékoztatásként mondom, hogy iskolánk elnyerte az ÖKO Iskola címet, ami egy 
hatalmas nagy kitüntetés a falunak is.  
 
Béndek József polgármester: 
Pénzt nem kell tenni hozzá, és lehet kapcsolni pld. a falunaphoz, nagyobb 
rendezvényekhez. A pályázat beadási határidő július 15. Az egészségtervben néhány 
helyen pontosítani kell a megnevezéseket. Javaslom, fogadjuk el a települési 
egészségtervet. 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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Soponya Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 

38/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-
testületi határozat 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat 

Települési Egészségtervéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Települési Egészségterv 
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14. Egyebek 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Szeretném megkérdezni, hogy hogyan alakult a napirend? 
 
Béndek József polgármester: 
A 2. pontot levettük a napirendről, mert újra kell gondolni, a többi napirend a meghívó 
szerint volt. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A föld ügyekben mi történt? 
 
Béndek József polgármester: 
Megszavazta a képviselő-testület az értékesítést. 
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Simon Zoltán képviselő: 
4,2 hektárról van szó. Azt gondolom, ha az önkormányzat ma elad földet, borzasztó 
rossz üzletet csinál, mert ma meg kell őrizni a földet. Két-három év múlva lehet ötször 
ennyi lesz az értéke. Lehet mondani technikai dolgokat, de itt az önkormányzat veszített 
csak mondok egy számot, 10 millió Ft-ot. Ez a döntés mellőz minden soponyai 
emberpárti gondolkodást. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az úttal semmit nem tudsz kezdeni. Ha a Varga Istvánnak azt mondod, hogy ennyiért 
nem eladó, azt mondja köszönöm szépen és használja továbbra is. Én is azt mondtam, 
hogy nem érdemes földet eladni, de az a terület igazából nem jó mezőgazdasági 
termelésre. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Akkor miért kellett a Varga Istvánnak most? Nem bántom az Istvánt, de most miért éri 
meg megvásárolni? Ez több mint 4 hektáros terület. Nekünk az a dolgunk, hogy a 
soponyai embereket képviseljük. 
 
Béndek József polgármester: 
Ez egy út, amit nem tudunk semmire használni. Azokhoz az ingatlanokhoz vezetett, amit 
az előző testület eladott a Vadex-nek. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Az ajándékozás volt, mertmég csak a szolgalmi jogot sem kaptuk meg az útra. Az kb. 14-
15 hektáros területet volt, nem ekkora. 
 
Béndek József polgármester: 
Az István szeretné felújítani az egész utat, ami átmegy a farmján, ezért szeretné 
megvásárolni. A szántó földet mióta használja? 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ez a másik kérdés. Van még olyan föld, amit valaki használ? 
 
Béndek József polgármester: 
Keressük, de ez nem mostani dolog ám. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ez nem mentség Jóska. Lassan két éve ez a testület van. 
 
Béndek József polgármester: 
Az előző testület miért nem készített leltárt? 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Azt gondolom, rólatok, akik itt ültök, ha a tiétek lett volna föld, azt mondanátok, nem, 
két év múlva felkell oldani a föld moratóriumot, radikálisan meg fog változni a föld 
értéke. 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ki fogja megvenni az utat? Ez egy olyan ingatlan, amit rajta kívül senki nem tud 
használni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nekem ez a véleményem. Éppen úgy meg akarná venni két év múlva, mint most. Most 
egy hektár mennyibe kerül? 
 
Theisz Imre képviselő: 
Külön kéne választani a termőföldet és az utat. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ma Soponyán 1 millió Ft egy hektár föld. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Annyiért adtuk el a szántót. Az útnak akkor van értéke, ha el akarjuk adni, és amennyit 
adnak érte. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Nem akarom az időt húzni. Nem elég rámenős üzleti megközelítéssel viszonyultunk 
ehhez a föld eladáshoz. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Azt gondolom, hogy a korábbieladásoknál sem biztos, hogy a realitás mindig a 
magaslaton állt, mert adott helyzetben nem biztos, hogy most egy félig szétdőlt 
polgármesteri hivatalban kellene lenni az ügyintézésnek. 
 
Béndek József polgármester: 
A Zolinak abban igaza van, lehetett volna rugózni, de a Pista nem ad érte többet. A 
soponyai lakosokat képviseljük. Az az ingatlan számukra értéktelen. A 2,7 millió Ft-ból 
felújítunk három utcát. Nálam ez van mérlegen. Olyan beruházásra fordítjuk a vételárat, 
amit a település lakói fognak élvezni, jó utcán fognak közlekedni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az útépítéssel maximálisan egyetértek. Ezek ideológiák. Lehetne ragozni tovább. 
Mondhatnánk azt is, hogy adjuk el a Bercsényi utcai földeket. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A Bercsényi utcai föld más nagyságrendet képvisel. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Igazából az a terület egy rétként nyilvántartott föld. A településen az öntözőfürtben 
adnak 1 millió Ft-ot egy hektár földért. Kb. 35 AK földek, ez pedig kb. 12 AK értékű föld.  
A forgalmi értéke 250-300 ezer Ft, és a duplájáért adjuk el. Az értékesítésből befolyt 
összeget tényleg útfelújításra kell fordítani, ehhez én is ragaszkodom. 
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Béndek József polgármester: 
Ideológia vagy nem, az nem fogja érdekelni az embereket. Olyan forrásnak tekintem, 
amit be tudunk forgatni az útjavításokra. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Mikor lehet az útjavítást kezdeni? 
 
Béndek József polgármester: 
Először a forrásokat kell megteremteni. Ha olyan technológiáról döntünk, mint tavaly, 
akkor a nyáron kell elkészíteni a munkálatokat. A meleg nagyszerűen alakítja 
burkolatot. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A feltöltött padka több helyen csúszik le.  
 
Béndek József polgármester: 
A START közmunka program elindult. Vannak nehézségeink, de produktumot is tudunk 
letenni. Ma értünk végig a kislángi úton a padkakészítéssel. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A mezőgazdasági utak akkor szépek, ha tiszták, nem hordunk bele építési törmeléket, 
nekem az ott szemét. Egy földút akkor szép, ha természetes. 
 
Béndek József polgármester: 
A nagy kátyúkat csak szilárd anyaggal lehet betömni, földdel nem. Oda kellene 
eljutnunk, hogy a gazdák a belterületi utak használata nélkül el tudják érni a határban a 
földeket. A terv az, hogy a Sztrádát járhatóvá tegyük a mezőgazdasági gépek számára. A 
kátyúkat feltöltjük, majd le lesz gréderezve, a két széle be lesz forgatva, és kap egy 
bogárhátat. Földet kapna középre, és évente egyszer meg kell gréderezni. Ez most 
köztes állapot. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Fontos volna a lakossággal tudatni, hogy ne vigyenek építési törmeléket az utakra. 
Javaslom, hogy az építési törmelékből készítsünk egy szánkózó dombot a falu 
valamelyik sarkában. Nagyon nagy gond, hogy az emberek nem tudják hova tenni a 
törmeléket. 
 
Béndek József polgármester: 
Most nem látok a Sztrádán sittet. A szőlőhegyi konténer megszűntetését is elfogadták, 
igaz három hétig ott volt egy emberünk. A Sztráda Csősz felőli oldalát most lekaszáltuk , 
és most fogjuk gréderezni. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Már szinte járhatatlan volt az út, mert a fák nem voltak levágva és van 3-4 mélyfekvésű 
rész. Arra kell törekedni, hogy minél előbb betakarásra kerüljön a sitt.  
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Theisz Imre képviselő: 
A Búcsútéren kezd igazodni valami, a első rész gréderezésével keletkezne egy 
földmennyiség, a hátsó részen lehetne egy szánkózódomb és egy kerékpár pálya is. 
Kulturált lesz a terület, a földet nem kell elvinni sehova, és a gyerekek ki tudnák 
használni. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az építési hulladék elhelyezésére láttok lehetőséget? Ezzel segítenénk az embereknek. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Hivatalosan nem, mert bontásnál ki kell tölteni a hulladéklapot az építési engedélyhez. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Tiszta betont, malter anyagot szerintem bele lehet tenni a szánkózódombba. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Egy ideig lehet hordani a törmeléket, viszont amikor a föld rá van téve, már nem lehet 
folytatni. Semmiképpen nem lehet hosszú távú megoldás. 
 
Béndek József polgármester: 
A Búcsúteret az eredeti állapotba kellene hozni. A kivitelezőre nem várhatunk. Az ott 
lévő anyag elszállítása nagyon sok pénzbe kerülne. Ott van kb. 400 m3 aszfalt. Több 
lehetőség kínálkozik. Van olyan vállalkozó, aki helyben ledarálja az aszfaltot, és 
útjavításra használható anyag. A többi része olyan föld, ami befüvesedett. Ha valamit 
nem tudok elvinni, akkor eltakarom. Ami nem darálható, összerakom, és betakarom 
olyan földdel, ami ki fog füvesedni. Költség szempontjából ez a legjárhatóbb út. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A tófenékből az iszapot is el kell távolítani. A köpenyt meg lehetne belőle csinálni, ha 
össze lehet kapcsolni a két dolgot.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
Ez mind sok, szép terv. Mindenki kicsit más irányt vázolt fel. Minden tetszik, amit itt 
hallottunk, de még egyszer kérdezem, csináljunk egy szánkózó dombot? Még mindig 
azon lovagolok és mondom, hogy az utóbbi években az illegális szemét helyzet javult. 
 
Béndek József polgármester: 
Kicsit olyan, mint a lufi, de bizonyos értelemben javult a helyzet. Most a temetői 
konténerekbe visznek mindent. 
 
Theisz Imre képviselő: 
„Turizmus” is van ám ebben, mert utánfutóról kidobják a szemetet az árokba. Az biztos, 
hogy sokkal kulturáltabb most a falu, mint pár évvel ezelőtt volt. 
 
Béndek József polgármester: 
Lehetne itt építési törmelék lerakóhelyet létesíteni? 
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Molnárné Tarman Renáta jegyző: 
Kell hozzá környezetvédelmi hatósági engedély. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Sitt lerakóra nem kapok engedélyt, szánkózó dombra nem kapok engedélyt, mert 
szedjem ki a szemetet. 
 
Béndek József polgármester: 
Értem, amit mondasz, de ehhez kellene egy őrt állítani, nyitvatartási idő kellene. Biztos, 
hogy jó, ha egy ellenőrzött helyre borítják le az építési törmeléket.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Építésnél és bontásnál is kell egy hulladékkezelő lap. Világosan le van írva, hogy mit hol 
lehet megsemmisíteni. 
 
Béndek József polgármester: 
Elbontják a házat, majd a törmeléket átfuvarozza a szomszéd utcába és elteríti a telekre. 
Erről milyen igazolást fog az illető felmutatni? 
 
Theisz Imre képviselő: 
A tervezőnek hulladéklapot kell készíteni, mely a terv része. A használatbavételi 
engedély kiadásakor a felelős műszaki vezetőnek kell kitölteni a hulladéklapot arról, 
hogy mit hova vittek el. Más kérdés, hogy, hogyan kérik számon. 
 
Béndek József polgármester: 
A látottak alapján kezdtem el ezt kutatni. Láttam a bontást és láttam hova viszik a 
törmeléket. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ez szabályozva van, csak nincs számon kérve. 
 
Béndek József polgármester: 
Bontási engedélynél le van írva, hogy mit kell tenni, de amit látok az nem legális, az ki 
van zárva, hogy áthordom a szomszéd utcába a törmeléket. 
 
Theisz Imre képviselő: 
Az engedélynek meg kell felelni a hatályos jogszabályoknak, és meg kell felelni, pld. a 
helyi rendeletnek is. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ha a saját telkén lerakja a bontott anyagot, azt gondolom, hogy mi nem szólhatunk bele. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A vályogot és tömésfalat el is kérik töltésnek. De példáulszerintem, a kertünkbe sittet 
nem teríthetünk hivatalosan. 
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Dr.Ulcz Gyula alpolgármester: 
A kertbe biztos nem teheti le, mert termőföldnek minősül, de az udvarba leteheti a 
törmeléket. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Csak az utakkal kapcsolatban gondolkodunk? Az iskola és óvodafejlesztéssel,a 
polgármesteri hivatal felújítással nem foglalkozunk? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Azt gondolom, hogy az iskolával és óvodával addig nem kellenefoglalkozni, ameddig nem 
dől el a sorsuk. Azt gondolom, most az útépítési programunkat kellene lezárni, 
megtalálni a forrásokat. A hivatalról nem beszélek. 
 
Nagy Zsolt képviselő: 
Az iskolánál van több dolog, ami balesetveszélyes, tornaterem meg fog süllyedni. Azok is 
érnek annyit, mint az utak. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
A parketta javítása nagyon sürgős lenne. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az intézményeknél meg kell várni, hogy mi lesz a sorsuk. Az utakat rendbe kell tenni, 
mert nagyon sok család van, akik poros utcákban laknak és közlekednek. 
 
Béndek József polgármester: 
Egyik forrásnak tekinteném az ingatlan értékesítésből befolyó összeget. Az ÖNHIKI 
pályázaton az igényelt összeg kb. 15 %-át, 4,7 millió Ft támogatást kaptunk. Ezt nem 
szabadna felélni, ki kell gazdálkodni az intézmények fenntartását a normatívákból. Ezt 
az összeget féltve őrizzük és ebből már jó pár utcát meg lehet építeni. Ha a források 
rendelkezésre állnak, a műszaki tartalmat kell összeállítani. A START programból is kb. 
egy millió Ft körüli összeget megpróbálunk közútjavításra fordítni. Járdaépítésből 
többet meg tudunk építeni, mint amit előzetesen terveztünk. Ahol rendben van a járda, 
azt látom megmozdultak a lakók, és rendezik az ingatlanukat. Vannak persze kivételek. 
23 év után víztelenítettük a tavat, most a kiszárítási folyamat után iszaptalanítani kell.  
 
Nagy Zsolt képviselő: 
A régi stéget visszaállítjuk? 
 
Béndek József polgármester: 
Lesz pályázati lehetőség. A jövő héten beszéljük meg a Szolga Péterrel. Van esély arra, 
hogy a pályázati pénzből az egész tavat és a környezetét rendbe tudjuk tenni. 20-30 
millió közötti a pályázat nagyságrendje. A feltétel, hogy az iszapot el kell távolítani. Ha ez 
sikerül, akkor az iszap egyik része mehetne a búcsútér letakarására, mert ez egy szerves 
anyag, amit a halak nem szeretnek, de a növényzetnek jó. Fontos lenne még az illegális 
hulladéklerakót is letakarni, ahonnan közel 1600 zsák szemetet szedtünk össze és 
szállítottunk el. Ebből a pályázatból ezeket a dolgokat meg tudnánk valósítani. Ebben 
kérem a segítségeteket, közreműködéseteket, mert ezt egy ember nem tudja 
megvalósítani.   
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A falu szempontjából lényeges kérdés a Kerti-tó állapotának megőrzése. Stégek, sétány, 
kerékpárút, Dózsa György utca, Vadex melletti kisút, mind-mind beleférne a pályázatba. 
Ha ez sikerül, akkor a 90-100 millió Ft-nak meg kell jelenni a falu összhatásában. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
A tó környéke nagyon szép. 
 
Béndek József polgármester: 
Nem szabad hagyni, hogy leamortizálódjon, mert nem fogunk tudni megbirkózni vele. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A program jelei látszanak a faluban. Csodák nincsenek, de ami eddig kihozható volt, az 
mindenképpen megérte a belefektetett munkát.Aleglátványosabb a járda 
program.Látszik a munka, és igazából abban a látom a jelentőségét, hogy vannak olyan 
emberek, akik 5-10 éve nem dolgoztak és most a munka világában vannak, 
megmozdíthatók. Egy pillanatig nem hittem, megmondom őszintén, hogy ilyen szinten 
kezelhető lesz. Erkölcsi, morális haszna is van ennek a programnak.  
 
Béndek József polgármester: 
Volt egy ellenőrzésünk, és azt szeretnék, hogy az eredmények fenntartására is 
gondolnak, hogy a továbbiakban fenntartható legyen. Arra lehet számítani, hogy ennek a 
fajta közmunkaprogramnak a folytatása jövőre is várható. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Az egy nagyon lényeges dolog, hogy inkább csináljanak kevesebbet, de azt jól. 
 
Béndek József polgármester: 
Nincs teljesítmény kikötés, de amit meg csinálnak, az jó legyen.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A fűkaszák eltulajdonítás után nem tudom milyen gépi erőnk maradt. A főút nagyon 
szép, de vannak mellékutcák, ahol az árkokat le kellene vágni. 
 
Béndek József polgármester: 
Kétségtelen megakasztott bennünket ez a dolog a szezon elején, de ami jó, hogy a 
biztosító kifizeti a kárt. Két gépet vettünk, 60 napos fizetési határidővel, a Sárvíz Térségi 
Vizi Társulat is megtámogatott bennünket egy géppel, egy fűkasza pedig megmaradt.  
 
Simon Zoltán képviselő: 
A Szabadság utca elején, a Lőrinc doktor úr háza borzalmas állapotban van. 
 
Béndek József polgármester: 
Volt egy bejárás, és minden olyan ingatlant felszólítunk, ahol kifogás merült fel. Most 
küldjük ki a leveleket, 15 napot kapnak a rendbetételre. Kb. 150 ingatlan érint. Ez a 
közterület rendelet következménye, amit előzőleg már kiküldtünk, most felhívjuk a 
figyelmet, 15 nap múlva ellenőrzést tartunk és utána jön a szankció. 
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Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Bejelentésként mondom el, hogy elkészült a Borház. Mindenkinek szeretném 
megköszönni a közreműködését, aki segített az átadásban, a polgármester úrnak, 
iskolának, Theisz úrnak. Tegnap a pályázati pénzt is megkaptuk végre. 
 
Simon Zoltán képviselő: 
Kinek a tulajdona? 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A Soponyai Hegyközségi Egyesület tulajdona. A terület egy része az önkormányzat 
tulajdonát képezi. Most megnyertünk egy 2,5 millió Ft-os pályázatot, melyből 
berendezéseket, bútorokat fogjuk megvenni.  
 
Béndek József polgármester: 
Az idén nyáron is nyertünk pályázatot a szociálisan rászoruló gyermekek nyári 
étkeztetésére. 36 gyerek kap ingyen ebédet. Kikötés volt, hogy az alapanyag 30 %–át 
őstermelőtől kell beszerezni. A konyhakertből folyamatosan szállítjuk az alapanyagot az 
óvodába, mert ott készül az étel. 
 
Hollósi Lászlóné képviselő: 
Szeretném elmondani, hogy az iskolai kézilabdacsapat országos döntőben képviselte 
Fejér Megyét. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Ennek nagyon örülünk. 
 
 
A képviselő-testület 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 19:10 órakor bezárta. 
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