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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2012.december 13. napján 16:30 órakor, a Művelődési Ház nagy
termében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott
közmeghallgatással egybekötött, nyílt képviselő-testületi ülésén
Béndek József
Dr. Ulcz Gyula
Hollósi Lászlóné
Simon Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Molnárné Tarman Renáta
Miklós Imréné

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Béndek József polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a Tisztelt lakosságot és a képviselő-testület tagjait.
Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés
határozatképes. Ismertetem a napirendi pontokat.
1. Közös önkormányzati hivatal létrehozásának ügye.
2. Környezetvédelmi helyzetről szóló beszámoló
3. Szociális ellátásokkal kapcsolatos tájékoztató
4. 2012. évi statisztikai összegzés a hivatali, önkormányzati munkáról
5. Közérdekű bejelentések, észrevételek

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 4
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

igen

szavazattal,
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74/2012. (XII.13.) számú képviselőtestületi határozat
2012. december 13. (csütörtök) napján
16:30 órakor tartott,
közmeghallgatással egybekötött, nyílt
képviselő-testületi ülés napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. december 13. (csütörtök)
napján 16:30 órakor tartott közmeghallgatással
egybekötött, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az
alábbi döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. december 13. (csütörtök)
napján 16:30 órakor tartott közmeghallgatással
egybekötött, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)
Közös
önkormányzati
hivatal
létrehozásának ügye – szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Molnárné Tarman Renáta jegyző

2.)

Környezetvédelmi helyzetről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester

3.)

Szociális ellátásokkal kapcsolatos
tájékoztató
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester

4.)

2012. évi statisztikai összegzés a
hivatali, önkormányzati munkáról
Előterjesztő:
Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester

5.)

Közérdekű
észrevételek

bejelentések,
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. Közös önkormányzati hivatal létrehozásának ügye – szóbeli
előterjesztés
Előterjesztő:
Előadó:
Előkészítő:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző

Béndek József polgármester:
Az események alakulása miatt dönteni kell a közös önkormányzati hivatallal
kapcsolatban. Ez számunkra nagyon fontos. Információként annyit szeretnék elmondani,
hogy Szabadbattyán Önkormányzatát kerestük meg a közös hivatal létrehozásával
kapcsolatban, azonban a tegnapi képviselő-testületi ülésen a megkeresésünket
elutasították. Az idő sürget bennünket, és már a Kormányhivatal is a felhívta a
figyelmünket arra, hogy a megyében egyedül vagyunk, akik még nem rendezték a
polgármesteri hivatal sorsát. Négy településsel lehetne ezek után közös hivatalt
létrehozni, Aba, Seregélyes, Sárosd és Káloz. Az én javaslatom az lenne, hogy Káloz
településsel vegyük fel a kapcsolatot, és kérem a képviselő-testület tagjait, hogy
támogassák a javaslatomat, és hatalmazzanak fel a tárgyalások megkezdésére. A
tárgyalási feltételek alapján hozzuk majd meg a végleges döntést. Amennyiben ez nem
sikerül, akkor a Kormányhivatal fogja kijelölni, azt a települést, akivel közös hivatalt kell
létrehoznunk, amit nyilvánvalóan nem szeretnénk. Kérem a képviselőket, hogy mondják
el a véleményüket. A hivatal életében és az itt élő emberek életében is, jelentős változást
fog okozni a közös hivatal. Ezzel a döntéssel a 2000 fő alatti települések sorsát
bebetonozták. A 2010. január 1-i lélekszámot vették figyelembe, ami nyilvánvalóan
folyamatosan változik.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Annyit fűznék hozzá, hogy ez a folyamat már kb. két hónapja megy a maga útján.
Mindenféle megoldást próbáltunk körüljárni. Támogatom, hogy Kálozzal kezdjük meg a
tárgyalásokat, de ezzel párhuzamosan, azért más lehetőségeket is nézzünk még meg.
Simon Zoltán képviselő:
Mire gondolsz? Melyik település lehet még?
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Én még mindig nem mondtam le a Tác-Csősz lehetőségről.
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Béndek József polgármester:
Ezt megelőzően az volt a szándékunk, hogy a Kormányhivatalt megkeressük, de
egyszerűen nem kaptunk időpontot. Nem tudunk senkivel arról beszélni, hogy nekünk
mik a dilemmáink. Káloz irányába mozduljunk, de még mindig van egy pici esély arra,
hogy Tác-Csősz községekkel hozzunk létre közös hivatalt, mert nekünk az lenne a
legjobb, ez volt a legelső verziónk is.
Amennyiben nincs több észrevétel, kérem a képviselő-testületet, hatalmazzon fel arra,
hogy Káloz településsel kezdjem meg a tárgyalásokat a közös önkormányzati hivatal
létrehozásával kapcsolatban.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

igen

szavazattal,

75/2012.(XII.13.) számú képviselőtestületi határozat
Közös önkormányzati hivatal
létrehozása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról és annak feltételeiről
előkészített előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Káloz
Község
Önkormányzattal kíván közös önkormányzati
hivatalt létrehozni.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert a hivatal
létrehozásával kapcsolatos konkrét tervező,
döntés-előkészítő feladatok irányításával, a
végrehajtási
feladatok
koordinálásával,
a
hatáskörébe tartozó döntések meghozatalával, a
konkrét teendőkkel kapcsolatos intézkedések
számba vételével.
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Utasítja a polgármestert, hogy a jegyző
bevonásával tegye meg mindazon előkészítő
intézkedéseket, melyek a feladatok, a vagyon, a
köztisztviselők
zavartalan
átadásának
előkészítése érdekében szükségesek (személyi
anyagok, vagyon és eszköz leltárak, irattárak,
nyilvántartások, stb. rendezése, pótlása)
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012.
december
15.,
illetve
folyamatos
Béndek József polgármester

Béndek József polgármester:
Kevesen vagyunk, de szeretném elmondani, hogy a közös hivatal kérdésében naprólnapra változnak a dolgok. A téves információkat szeretném eloszlatni, mert sokan
félreértelmezik a helyzetet. A közös hivatal létrehozásával csak az a polgármesteri
hivatalnál lesz változás, a változás az önkormányzatot nem érinti. A járások létrehozásán
túl vagyunk. Soponya a Székesfehérvári Járáshoz tartozik, ez volt az orientáltságunk is,
amikor Csősz-Tác irányába tettük meg a megkeresést. Január 1-től működnek a járási
hivatalok. Az iskolát az állam fogja működtetni. Tankerületek jöttek létre december 1től, és a törvény szerint a 3000 fő alatti településeknek nyilatkozni kellett, hogy vállalja-e
az iskola fenntartását vagy sem. A 3000 fő feletti településeknél maradtak az iskolák, de
ha az önkormányzat nem tudta vállalni a fenntartást, ő is nyilatkozhatott, ott azonban
szigorú feltételeket írtak elő az átadásra vonatkozóan. Nálunk 2013. január 1-től teljes
egészében az állam fogja üzemeltetni az iskolát, és az önkormányzatnak az iskola életébe
semmi beleszólása nem lesz. Az új szervezet garantálja, hogy az átadás-átvételről nem
fognak semmit észrevenni az iskola dolgozói és tanulói sem, a tervek szerint. Holnap
fogom aláírni az átadásról a nyilatkozatot, mely a sarokpontokat rögzíti. A részletek
kidolgozása azután fog megtörténni. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
tornatermet és a kazánházat megtartja az önkormányzat, az előnyöket és hátrányokat
figyelembe véve, ezért a használatáról a későbbiekben tárgyalni fogunk. Biztosítanunk
kell az iskolának fűtést, és a gyerekeknek a tornaterem használatát a tanórákra. A
tornaterem és öltözők teljes berendezése marad önkormányzat tulajdonában. A
költségeket legalább nullszaldósra kell kihoznunk. A karbantartó személye volt még
kérdés, de úgy a karbantartás szempontjából inkább kötődik az iskolához, ezért át adjuk
őt is. Teljesen különálló objektumokról van szó, mert pár hónapja külön választottuk az
iskolától a tornatermet és kazánházat. A szülőket a fontos dolgokról folyamatosan
tájékoztatni fogjuk. A tanév végéig nem kívánnak változást alkalmazni. Megnézik a
folyamatokat, a működést, és eldöntik milyen változásokat fognak bevezetni az iskola
életében.
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Az iskolai étkeztetés marad önkormányzati feladat, az állami támogatást az
önkormányzat fogja megkapni erre a feladatra, és köteles lesz megfelelős színvonalon
biztosítani az étkeztetést. Szeretnénk önköltséges alapon ezt megoldani, az óvodai
konyha kapacitásának kihasználásával.
Gál Róbert Dózsa utcai lakos:
Kálozhoz akarnánk tartozni? Mindenféle pletyka van a faluban. Mi lesz az önkormányzat
feladata?
Béndek József polgármester:
Az önkormányzat továbbra is marad. A polgármester megkapta a felhatalmazást, hogy
Káloz településsel tárgyaljon a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Egy-két fős hivatal lesz itt Soponyán. A lakosságot különösebben ez nem fogja érinteni. A
két falunak lesz egy jegyzője. A képviselő-testület ugyanígy fog működni, mint eddig.
Jobb lenne, ha minden maradna, úgy ahogy volt.
Béndek József polgármester:
A két képviselő-testület közötti megállapodáson fog múlni, hogyan lesz a hivatal
működése.
Gál Róbert Dózsa utcai lakos:
Mikor dől el a közös hivatal ügye?
Béndek József polgármester:
Káloz nem mondhat nemet a megkeresésünkre, mert közvetlen szomszéd település.
Simon Zoltán képviselő:
Hogyan fog változni a létszám?
Béndek József polgármester:
Közös hivatalnál 3000-5000 fő közötti településeknél minimum 8 fő, illetve maximum
11 fő lehet a hivatali létszám.
Simon Zoltán képviselő:
A hivatal létszámát szerintem lakosság arányosan is fel lehet állítani.
Béndek József polgármester:
A két testületnek kell megállapodni minden részletben.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nyilvánvalóan, létszámarányosan kell megállapítani a hivatali létszámot.
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Simon Zoltán képviselő:
Mi lesz veled, Renáta?
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A két település polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogot a jegyző felett január 1-től.
A polgármesterek szavazata lakosságszám arányos, így a polgármesterek fogják
eldönteni, hogy ki lesz a jegyző. Eddig a képviselő-testület választotta meg a jegyzőt. Ez
is megállapodás kérdése lesz.
Béndek József polgármester:
Amíg Káloznak nem jön vissza a hivatalos jegyzője, nagy a valószínűsége, hogy addig a
Renáta látja el a jegyzői feladatokat. A polgármesterek döntenek, de a tárgyalásra olyan
kompromisszumos javaslatokat kell vinni, amelyek jobbak, mint amit a törvény kimond,
hiszen a megállapodásnak az a célja.
Gál Róbert Dózsa utcai lakos:
Ha az önkormányzat feladatot ad a hivatalnak, hogy látja el, aki Kálozon dolgozik? Ki
fogja elvégezni?
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A hivatali feladatok, munkakörök elosztása a mindenkori jegyző felelőssége, így a
szervezet kialakulása után fog eldőlni, hogy ki mit fog ténylegesen végezni.
Béndek József polgármester:
Robi bácsi már sok változást megért. Azt hogy mi hogyan fog működni, nehéz lenne
megmondani, de az a törekvés, hogy lehetőleg jobban menjenek a dolgok, hatékonyabb,
ügyfél centrikus legyen. Ezt a gyakorlat fogja majd bizonyítani. Alapvetően a pénzhiány
van a háttérben, az államnak egyre kevesebb pénze van az apparátusa fenntartására. Az
iskola fenntartását átveszi az állam, de az iskolára fordított önkormányzati pénz nem fog
megmaradni, mert jövőre kb. 23 millió Ft-tól esik el az önkormányzat, a személyi
jövedelemadó és a gépjárműadó változások miatt. Az iskola működéséhez 10 hónap alatt
22 millió Ft-ot kellett hozzátenni az önkormányzatnak. Az állam nem tud új forrásokat
teremteni az intézmények fenntartásához, el kell, hogy vegyen az önkormányzatoktól.
Simon Zoltán képviselő:
Az adósságkonszolidációról mit tudunk?
Béndek József polgármester:
Ötezer fő alatti településeknél a hitel és pénzintézeti tartozását teljes egészében vállalja
át az állam. Nekünk a 10 millió Ft-os folyószámla hitelkeretünket sikerült felhasználni,
kiegyenlítettük belőle a szolgáltatói számláinkat, és így tulajdonképpen 10 millió Ft
támogatást kaptunk.
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A viziközmű hitelek sajnos nem tartoznak bele a konszolidációba, ezt a törvény
határozottan kimondja. A továbbiakban nem, lesz folyószámlahitel, helyette az állam ki
fog találni valamiféle forrást az önkormányzatoknak. Az ÖNHIKI-re beadott igényeket
gyorsan el fogják bírálni, és nekünk van beadva pályázatunk. Bízzunk a kedvező
döntésben.

2. Környezetvédelmi helyzetről szóló beszámoló
Előterjesztő:
Előadó:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester

3. Szociális ellátásokkal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:
Előadó:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester

4. 2012. évi statisztikai összegzés a hivatali, önkormányzati
munkáról

Előterjesztő:
Előadó:

Béndek József polgármester
Béndek József polgármester

5. Közérdekű bejelentések, észrevételek
Béndek József polgármester:
A többi napirendi pontot nem választanám külön. Az óvodában és az iskolában is
megteremtettük a meleg étkeztetés feltételeit, január 1-től. Az biztos, hogy az
intézményre szigorítások várnak. Megnéznek minden folyamatot. Az önkormányzatnak
január 1-től beleszólása nem lesz az iskola életébe, központosított beszerzések lesznek,
de ez nem zárja ki azt, hogy mi bármiben támogassuk az iskolát, ha lesz rá anyagilag
lehetőségünk. Néha azért kerülünk nehéz helyzetbe, mert a helyi adóbevételeinket nem
fizetik be. A Start közmunkaprogramban 82 fő foglalkoztatására pályáztunk, és ez több
mint 100 millió Ft-ot jelent a településnek. Ezzel több családnak adunk
munkalehetőséget. Járdát tudunk építeni, az eddig elmaradt útfelújításokat meg tudjuk
valósítani, a búcsúteret rendbe tenni, belterületen fogunk árkokat ásni, és folytatjuk az
illegális hulladéklerakó felszámolását. Lesz egy fóliánk, amiben virágokat nevelünk,
szűkítjük a termékféleséget, a piacot szeretnék bővíteni és a tartósítást megvalósítani.
Savanyításra, fagyasztásra, befőzésre gondolok. Árusítani szeretnénk a piacon. 2014-ben
azt célozzuk meg, hogy csinálunk egy szociális szövetkezetet. A lényege, hogy 4-5
embernek egész évben munkahelyet és pénzt jelent, és ez támogatással nem valósítható
meg. Az kertben a növényeket nem vegyszereztük, nem műtrágyáztunk, már öntözni is
tudunk, mert bevezettük a főútról az artézi kút vizét.
Röviden elmondom a 2012.évről készített tájékoztatót.
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Elhanyagolt ingatlanok:
Problémát jelent a belterületi részen, a gondozatlan telkeken lévő gyom, a
külterületeken pedig az elhagyott, műveletlen terület .A járdaszakaszok, illetve a
gyalogos közlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása (gyomtalanítása, hó eltakarítás)
az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. A belterületi elhanyagolt, műveletlen
kertekkel kapcsolatosan 2012. évben lakossági bejelentésre eljárás nem indult, hivatali
felderítés történt
felszólítást követően az ingatlanok rendbetétele csak részben
történt meg.
Hulladékszállítás:
A hulladékgyűjtést a Vertikál ZRt. végzi, szemétszállítás lakossági díja 292.-Ft +
korrekció + ÁFA 2012. évben, a 2013. évi díjak megállapítás megtörtént, 4,01.-Ft + ÁFA /
liter ár. Megfontolandó a 80 liter hulladékgyűjtő edény alkalmazása. Évente egy
alkalommal lomtalanítás van, mely az idei évben másképp került megvalósításra.
Folyamatos a „házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés” a Zöld Magyarország Kft.
közreműködésével - lakosaink számára teljesen ingyenes, nem igényel többlet
befektetés.
Vízminőség:
Településünk szennyvízcsatornázása sajnos nem teljes körű és problémamentes, az
üzemelés próbaüzemet követően megkezdődött. A csapadékvíz elvezetésének
megoldása igen fontos önkormányzati feladat. A meglévő csapadékelvezető rendszerek
karbantartása, az árkok, átereszek tisztántartása azonban az önkormányzat és az
ingatlantulajdonosok közös feladata –a Startmunka mintaprojekt keretében ez a feladat
önálló prioritást kapott. A belvíz rendezés feladata továbbra is megoldandó probléma,
de ez csatlakozik az előző ponthoz. Kerti-tó vize és állapota sajnos a karbantartás hiánya
miatt jelentősen megromlott, felborult az ökológiai egyensúlya, így a víz leeresztésre
került.
Levegőtisztaság, -védelem:
Kiemelten fontos probléma a híres-hírhedt parlagfű, amelytől – a törvény erejénél fogva
– a magyarországi telektulajdonosoknak június 30-ig az utolsó szálig meg kell
szabadulniuk. Az allergiát kiváltó parlagfű irtásának célja többrétű: az nem csak a már
egyébként is allergiás betegek érdekében kell, hogy megtörténjen az allergiás tünetek
csökkentése céljából, hanem az allergia megelőzésének szempontjából is kiemelten
fontos. 2012. évben légszennyezettséggel kapcsolatosan (füst, tűzgyújtás) bejelentés
nem érkezett hivatalunkhoz. A kerti hulladék égetésére a továbbiakban sincs lehetőség.
Állattartási ügyek:
A korábbi évekhez képest 2012. évben nem került sor szabálytalan ebtartás, vagy
kóborló eb miatt szabálysértési eljárás lefolytatására.
A szabálysértési jogszabály nem változott, így továbbra is fokozottan kell figyelni az
ebtartás szabályainak betartására. A szabálysértési hatóság lett más (április 15-től
Kormányhivatal, 2013. január 1-től Járási Hivatal).
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A kóbor ebek begyűjtésére továbbra is szerződéssel rendelkezünk, azonban
hosszadalmas és nem egyszerű megvalósítani a tényleges begyűjtést (mire kiér a
gyepmester a kóbor kutya már régen nincs a környéken).
Szociális ellátásokról szóló beszámoló
Ápolási díj: Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Egyrészről alanyi jogon,
másrészről méltányossági alapon járó szociális juttatás. Alanyi ápolási díjnál van
lehetőség a kifizetett összeg 75 %-nak visszaigénylésére, míg a méltányossági alapon
biztosított ellátás esetén erre nincs lehetőség. 15 ügy keletkezett e témakörben
Aktív korúak ellátása: Ebben az évben a rendszerét több alkalommal átalakították,
okoztak ezzel sok többletmunkát. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci
helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Szociális törvény
határozza meg a részlet szabályokat. Két típusa van: foglalkoztatást helyettesítő
támogatás néven futó juttatás és rendszeres szociális segély. Rendszeres szociális segély:
12 fő részesült ebben a fajta támogatásban. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 27 fő
átlagosan. Jelentős részük a közfoglalkoztatási projektbe bevonására került
Időskorúak járadéka: Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem
rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Soponyán ezt az ellátási
formát senki nem igényelte, és nem is került kifizetésre e címen szociális juttatás.
Közgyógyellátás: A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás. 45 db ügyirat keletkezett az idei évben. Méltányossági
közgyógyellátás önkormányzatunknál nincsen. Önkormányzatunkat nem terheli ezzel
kapcsolatban költség.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: 35 ügyirat keletkezett, szociálisan
rászoruló személyek egészségügyi ellátásához kapcsolódik
Lakásfenntartási támogatás: A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. 55
ügyirat keletkezett e tárgykörben.
Védendő fogyasztók: Akik rendszeres szociális támogatásokban részesülnek, kérhetik a
védendő fogyasztóvá nyilvánításukat, részletfizetési kedvezményt, illetve 30 napos
fizetési haladékot kaphatnak. Díjhátralékosok jelentős része részesül valamilyen
rendszeres szociális ellátásban önkormányzatunknál, azonban vannak, akik nem kérték
védett fogyasztói státuszt
Átmeneti segély: Jogosult: akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – rendkívüli
élethelyzet – miatt anyagi segítségre szorulnak. Részletszabályok, jövedelmi feltételek a
helyi szociális rendeletben vannak szabályozva.
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A segély összege 2.000 Ft-tól 8.000 Ft-ig terjedhet, azonban az évi 20.000.-Ft.-ot nem
haladhatja meg személyenként. Minden segélyezés polgármesteri hatáskörbe tartozik.
148 ügyirat keletkezett ebben a tárgykörben. Az átmeneti segély 100 %-ban saját
költségvetését terheli.
Temetési segély: Jogosult: aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Egy főre
számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át. 9 ügyirat keletkezett. 100
%-ban az önkormányzat költségvetését terheli.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a gyermekvédelmi törvényben
meghatározott százalékát. Ingyenes tankönyvellátásra, ingyenes iskolai étkezésre, illetve
évi két alkalommal 5 800 Ft – 5 800 Ft pénzbeli támogatásra jogosít gyermekenként
Jelenleg 141 gyermek jogosult erre az ellátási formára. Biztosított támogatást teljes
egészében az állami költségvetés finanszírozta. 2012. november hónapban Erzsébet
utalványban biztosították a támogatást.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került. Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át. Évente és gyermekenként legfeljebb
2 alkalommal adható. 100 %-ban az önkormányzat költségvetését terheli. 2012. évben 9
ügyirat keletkezett. 100 %-ban az önkormányzat költségvetését terheli.
Nyári gyerekétkeztetés: Pályázati úton nyáron 36 gyermeknek a napi egyszeri meleg
étkeztetését biztosítottuk. A Mesevár Óvoda konyhájáról tudták a jogosultak éthordóban
elvinni az ételt.
Óvodáztatási támogatás: 8 ügyirat keletkezett, jogszabálynak megfelelő esetekben kerül
biztosításra.
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj: Soponyai állandó lakóhelyű, szociálisan
hátrányos helyzetű hallgatók jogosultak az ösztöndíjra, akik állami felsőoktatási
intézményekben, első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben
nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat. A támogatás összege 3 000 Ft/fő, melyet a
megyei önkormányzat még kiegészíthet.„A” és „B” típus van. 2012-ben 10 db A típusú, 6
db B típusú, ösztöndíj került megállapításra. 2013. évre 12 db A típusú, 0 db B típusú
ösztöndíj került megállapításra.
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Közfoglalkoztatás: A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata.
Idén hagyományos közfoglalkoztatás zajlott – jellemzően településtisztasági
feladatokban, illetve a hivatali munkát és a START közfoglalkoztatás adminisztrációját
segítették, ők 6 órában dolgoztak, 9 fő. START munkaprogramban 65 fő vett részt, a
projektek összköltsége 70 millió forint volt. Projektek: közút, járda, belvíz, illegális
hulladék felszámolás, növénytermesztés, téli értékteremtő foglakoztatás 2013. évi
tervek: a megkezdett projektek folytatása, kiegészítve a kastélypark, Búcsútér
rendbetételével. Tervezett foglalkoztatotti létszám 82 fő, a projektek összköltsége
meghaladja a 120 millió forintot. A pályázat elbírálása folyamatban van, előzetes
egyeztetések és felvett jegyzőkönyv alapján minden projektünket elfogadták és
támogatásra méltónak ítélték. 2012. évi munkánkat a Belügyminisztérium
példaértékűnek minősítette, december 18-án díjazni fogják a település tevékenységét.
Szociális alapszolgáltatás: 2012. május 1. napjától önálló feladat ellátás valósul meg a
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés
területén. 1 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidő dolgozó látja el a feladatot. Szociális
étkeztetést a Mesevár Óvoda konyhájáról oldjuk meg, 24 fő részesül étkezésben. Házi
segítségnyújtásban 14 fő részesül. Családsegítésben rendszeresen 8 főt látunk el.
Gyermekjóléti szolgáltatás keretében 15 családban 32 gyermek érintett. Sikeres
pályázatok kerültek benyújtásra alapítványokhoz, mellyel rászoruló családok
támogatása valósult meg. Karácsonyi ajándékozás megszervezése – 100 feletti
ajándékcsomag kerül kiosztásra támogatóknak köszönhetően karácsony előtt.
Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni mutatói:
A forrásokat a kapott központi támogatáson túl saját bevételei révén biztosítja ez évben
is. Oka: kiadásokat a központi támogatás csak részben fedezi. A központi támogatások
nem nyújtanak fedezetet az alapellátások emelkedő színvonalú biztosításához. Saját
forrás előirányzatát döntően vagyoni típusú valamint helyi adók, lakbér, bérleti díj,
intézmények saját bevételei biztosítják. Kiadások alakulása: Óvodánál 42.626 e Ft,
iskolánál 75.108 e Ft, hivatalnál 13.000 e Ft,önkormányzatnál 116.634 e Ft. Bevételek
alakulása: helyi adó 19.680 e Ft, költségvetési támogatást 86.866 e Ft, önhiki támogatás
4.781 e Ft.
Adóbevételek alakulása: Iparűzési adó, gépjármű adó és tartózkodás utáni
idegenforgalmi adó került bevezetésre a településünkön. Iparűzési adóban a kivetés
24.000 e Ft, törlésre került 2.500 e Ft, befizetés 17.900 e Ft, így a hátralék 3.600 e Ft.
Gépjármű adó területén a kivetés 9.500 e Ft, törlés 300 e Ft, befizetés 6.700 e Ft,
hátralék 2.500 e Ft. Idegenforgalmi adó előre nem tervezhető, 1 adózónk van, eddig
befizetés 181 e Ft.
Önkormányzat munkája, tevékenysége:
A képviselő-testület üléseit az SzMSz szabályozása szerint tartja. A maival együtt 14 ülés
(ebből 2 zárt) volt (önkormányzati törvény rendelkezései szerint 6 ülés a kötelező) – 12
alkalmat jelent. 73 határozatot hozott, 19 rendeletet alkotott.
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Egészségügyi ellátás:
2011. április 1. napjától vállalkozásban látja el a házi orvos a feladatot. A finanszírozás is
ennek megfelelően zajlik. A védőnői szolgálat önálló körzet, 2012. október 31. napjáig
helyettesítéssel volt ellátva a körzet, jelenleg visszatért főállásba a védőnő. Az orvosi
ügyelet ellátás a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül történik Abán.
Polgármesteri Hivatal:
A hivatal személyi állományába 1 fő jegyző, 5 fő köztisztviselő és 1 fizikai állományú
dolgozó tartozik (1 köztisztviselő határozott idejű kinevezéssel rendelkezett, az
évközben több hiányzás miatt átszervezésekkel és többletmunkával oldottuk meg a
feladatot). A hivatalnál a mai napig 2173 főszám került beiktatásra, illetve ehhez
kapcsolódóan átlagban 15 alszám tartozik (ez a tavalyi hasonló időszakhoz képest
mintegy 15 % emelkedést mutat). Az ügyirat forgalmi statisztika az év végén készül el. A
munka minőségét mutatja, hogy hatósági jogkörben hozott határozatok közül 3 esetben
nyújtottak be fellebbezést, a fellebbezés elbírálásra jogosult szerv a fellebbezést
elutasította, és helyben hagyta az eredeti döntést, illetve ellenőrzéseink is rendben
lezajlottak. Jelentős leterhelést jelentett (és jelent) a központi jogalkotásból eredő
feladatok végrehajtása, és a rendszeres, halaszthatatlan, határidős adatszolgáltatások.
Még ebben az évben több sarkalatos törvény, jogszabály megalkotása várható, melynek
gyakorlati alkalmazására való felkészülésre igen rövid idő van. Jelentési
kötelezettségeinek határidőben eleget tett, feladatait a rendelkezésre álló lehetőségek
között igyekszik a lehető legjobban végezni.
Soponya Nagyközség Önkormányzata nevében ezúton megköszönöm a 2012. évi
munkában résztvevők valamennyi segítségét és támogatását.
Béndek József polgármester:
Kérem, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy az önkormányzat, település
érdekét érintően közérdekű kérdése, kérése van, tegye fel.
A megjelent lakosság részéről kérdés nem érkezett.
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 17:30 órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármester

Molnárné Tarman Renáta
jegyző
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