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Iktatószám: 810-5/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

május 29. napján (szerda) 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban 
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, nyílt képviselő-testületi 
ülésén 

 
Jelen vannak: 

Béndek József  polgármester 
Nagy Zsolt   képviselő 
Theisz Imre   képviselő 
Varga Zoltán   képviselő 

 
Meghívottak: 

Dr.Horváth Csaba aljegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 
 

 
Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy, a 
megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A 
meghívóban szereplő 2. napirendi pontot, a munkamegosztásról szóló megállapodás 
tárgyalását javaslom, hogy vegyük le a napirendről, mert azt majd a közös hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata fogja tartalmazni.  
 
A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
határozathozatal nélkül egyetértettek.  
 
Béndek József polgármester: 
Ismertetem a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
1.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás tevékenységről szóló 2012. évi 
beszámoló 
 

2.) Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Seregélyes Közoktatási Központ 2011- évi 
mőködési hozzájárulása 
 
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt, így 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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51/2013. (V.29.) számú képviselő-
testületi határozat 

 

2013. május 29. (szerda) napján 

7:30 órakor tartott, nyílt képviselő-

testületi ülés napirendjéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. május 29 (szerda) napján 7:30 
órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés 
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozza: 
1.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 
tevékenységről szóló 2012. évi beszámoló 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Dr.HorváthCsaba  aljegyző 

 

2.Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Seregélyes 
Közoktatási Központ 2011- évi mőködési 
hozzájárulása 
Előterjesztő: Béndek József polgármester.  

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: dr. Horváth Csaba aljegyző 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás tevékenységről szóló 2012. évi 
beszámoló 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

 Előkészítő:  Dr.HorváthCsaba  aljegyző 

 

A 810-2/2013. számú Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
Az írásos beszámolót kiküldtük, mindenki átolvashatta. Van-e a beszámolóval 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor javaslom fogadjuk el a 
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás tevékenységéről szóló  2012. évi beszámolót. 
 
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozták: 
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52/2013. (V.29.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Szociális és Gyermekjóléti 

alapszolgáltatások 2012. évi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelés 
 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások 2012. évi feladatinak 
ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális és gyermekvédelem helyi 
rendszerével kapcsolatos, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló, a 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének eleget téve, a 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet 10. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal elkészült átfogó értékelést tudomásul 
veszi és elfogadja. 
Az átfogó értékelés jelen határozat 1. számú 
mellékletét képezi.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot a 
testület döntéséről értesítse, valamint az átfogó 
értékelést jelen határozattal együtt a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 
küldje meg.  
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Dr.Horváth Csaba aljegyző  
Határidő: 2013.május 31. 
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2.) Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Seregélyes Közoktatási Központ 2011- évi 
mőködési hozzájárulása 
Előterjesztő:  Béndek József polgármester.  

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő:  dr. Horváth Csaba aljegyző 

 
A 810-3/2013. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Béndek József polgármester: 
A Seregélyesi Önkormányzat két hete előállt azzal, hogy a Seregélyesi Közoktatási 
Központ működtetését ők finanszírozták, és most az önkormányzatoktól kérik a 
2011.évi működési hozzájárulás befizetését, a9 önkormányzattól mindösszesen 
13.036.316,- Ft összegben. Soponyára eső rész 650.944 Ft. Miért nem kérték előbb? 
Tudomásunk szerint a Seregélyesi Önkormányzat adósságrendezés alatt áll, és ezt is 

rendezték, akkor miért kérik tőlünk? 

Theisz Imre képviselő: 
Kérik vagy követelik? Volt megállapodás? 
 
Béndek József polgármester: 
A szervezet működése homályos, nem tudni, hogy jogosan kérik-e az összeget. Minden 
településsel van megállapodás, mely a lakosságarányosan rendelkezik a működési díjról. 
Konzultáltam önkormányzatokkal és az volt az álláspontjuk, hogy nem fizetnek. A 
kistérségi ülésen rá kérdeztem, de nem tudtak választ adni.  
 
Theisz Imre képviselő: 
Ebből látszik az ügy komolysága és a stílusa is.  
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom, hogy ne fizessük ki a kért, 2011.évi működési hozzájárulást. 
 
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozták: 
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53/2013. (V.29.) számú képviselő-
testületi határozat  

 
Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 

Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. 
évi működési hozzájárulása 

 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 
Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. évi 
működési hozzájárulás kérését megtárgyalta, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete a polgármester előterjesztésében 
Soponya Nagyközség Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének terhére nem járul hozzá a 
Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. évi 
működéséhez.  

Határidő:2013.június 25. 

Felelős:Béndek József polgármester 

 
 
Varga Zoltán képviselő: 

Szeretném kérni, hogy az idei évben veszélyes hulladék elszállítására szervezzünk 
lomtalanítást. 
 
Béndek József polgármester: 
Meg fogjuk keresni a módját a veszélyes anyagok elszállításának. 
 

Béndek József polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi 
ülést 7:40 órakor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Béndek József Dr.Horváth Csaba 
  polgármester    Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 
         aljegyzője 
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