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Iktatószám: 971-4/2013. 
 

J E G Y Z İK Ö N Y V  
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. 

június 20. napján (csütörtök) 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban 
(8123 Soponya, Petıfi S. u. 32.) tartott, nyílt képviselı-testületi ülésén 

 
Jelen vannak: 

Béndek József  polgármester 
Hollósi Lászlóné  képviselı 
Nagy Zsolt   képviselı 
Theisz Imre   képviselı 

Meghívottak: 
Dr.Horváth Csaba aljegyzı 
Miklós Imréné jegyzıkönyvvezetı 
 

 
Béndek József polgármester:  
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait. Megállapítom, hogy, a megválasztott 
7 fıs Képviselı-testületbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes. Egy napirendi pontunk 
van a mai ülésre.  
 
Napirendi pontok: 
1.) Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás IV. számú 

módosítása 
 
A képviselı-testületnek módosító indítványa nem volt, így 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

54/2013. (VI.20.) számú képviselı-testületi 
határozat 

 
2013. június 20. (csütörtök) napján 7:30 

órakor tartott, nyílt képviselı-testületi ülés 
napirendjérıl 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselı-
testülete a 2013. június 20. (csütörtök) napján 7:30 
órakor tartott, nyílt képviselı-testületi ülés 
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozza: 
1. Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás IV. számú módosítása 
Elıterjesztı: Béndek József polgármester 
Elıadó:  Béndek József polgármester 
Elıkészítı: Dr.Horváth Csaba aljegyzı 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:  

1.) Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás IV. számú 
módosítása 

Elıterjesztı:  Béndek József polgármester 
Elıadó:  Béndek József polgármester 

 Elıkészítı:  Dr.Horváth Csaba aljegyzı 
 
A 971-2/2013.számú írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv 1 . számú mellékletét képezi. 
 
Béndek József polgármester: 
A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítását el kell fogadnunk, mert a 
vagyon felosztás és egyéb szolgáltatások jövıbeli mőködésével kapcsolatos döntésekben csak 
így tudunk részt venni. A kábeltévé hálózat értékesítésével kapcsolatban még nem született 
döntés. A június 27-i kistérségi ülésre jön a hálózatot felértékelı szervezet. Már feszegetik a 
települések tulajdoni arányát, mely a mi esetünkben 8 %-ot jelent,és az akkori értéken kb. 30 
millió Ft összegrıl van szó. ezért nekünk nagyon fontos, hogy ott legyünk az ülésen és részt 
vegyünk a döntés meghozatalában. 
 
Theisz Imre képviselı: 
Az értékelési anyagot el kellene kérni és egy külsıs szakemberrel megnézetni. 
 
Béndek József polgármester: 
Itt pénzekrıl van szó és a hálózat mostani értéke több, mint amikor megépült. Az Adonyi 
Kábeltévé adta a beruházáshoz az önrészt, melynek fejében 5 évig ı volt a rendszer 
üzemeltetıje. 
 
Dr. Horváth Csaba aljegyzı: 
A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló törvény kötelezıvé teszi az önkormányzati 
társulási megállapodások felülvizsgálatát 2013. június 30-ig. 
 
Béndek József polgármester: 
Javaslom fogadjuk el a megállapodás módosítását és a következı félévben tisztázódnak a 
dolgok.  
 
A képviselı-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
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55/2013. (VI.20.) számú képviselı-testületi határozat 
 
 

Soponya Nagyközség Képviselı-testülete megtárgyalta a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi 
társulási Megállapodásának IX. számú módosítására vonatkozó elıterjesztést, melyben 
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozta: 

I. 

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi 
Társulás – Tácon, 2004. június 24. napján kelt – társulási Megállapodását a továbbiakban: 
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, mely a IX. számú módosítás: 

1. A Megállapodás I/1.3. pontja kiegészül „ a Magyarországi helyi önkormányzatokról 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) szabályai szerint 
mőködik.” mondatrésszel, továbbá az alábbi 1.4. ponttal: 
 
„1.4. A Társulás tagjai a IV., pontban foglalt feladataikat a jövıben is együtt kívánják 
teljesíteni, melyre tekintettel 2013. június 30. napjával, mint kezdı hatállyal az Mötv. 
87.§-95.§-ai alapján a társulási Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel összhangot 
teremtı szabályokat módosítják annak rögzítésével, hogy  
 
1.4.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos 

 
1.4.2. a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan. 
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Béndek József polgármester megköszönte a képviselık munkáját és a képviselı-testületi ülést 
7:45 órakor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

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


