Iktatószám: 1660- /2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
december 9. napján (hétfő) 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban
(8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, nyílt képviselő-testületi
ülésén

Jelen vannak:
Béndek József
Dr. Ulcz Gyula
Hollósi Lászlóné
Simon Zoltán
Theisz Imre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Dr.Horváth Csaba
Miklós Imréné

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Béndek József polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait.
Simon Zoltán képviselő:
Három kérdést szeretnék feltenni. Pénteken kaptam meg a testületi ülés meghívóját, a
hétfő 7:30 órai testületi ülésre. Miért nem lehet időben törvényesen kiküldeni a testületi
ülés anyagát? Nem az első alkalom, sokadik alkalom.
Dr. Horváth Csaba aljegyző:
Oda fogunk erre figyelni, jogos az észrevétel.
Simon Zoltán képviselő:
A lakosság felé meg lett hirdetve? Nyílt testületi ülés.
Dr. Horváth Csaba aljegyző:
Az idő rövidsége miatt most nem plakátoltuk ki.
Simon Zoltán képviselő:
Nem került kiplakátolásra. Mondjuk úgy, hogy ki van zárva a lakosság. Rengeteg olyan
ülésünk van, ahová esélye sincs eljönni az embereknek.
Ha én pénteken kapok e-mailt, hogy hétfőn lesz testületi ülés, nem tudok felkészülni.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester érkezett, így a képviselő-testület létszáma 4 főről 5
főre emelkedett, mely a határozatképességet nem befolyásolta.
Béndek József polgármester:
Miután elkészült a Közösségi Ház, a következő ülés már ott lesz, úgy mit korábban. Ez
valóban rövid idő volt, én is pénteken kaptam meg az anyagot. Nekem annyi volt az
előnyöm, hogy a napirendeket ismertem. Ügyelünk arra, hogy a törvény szerinti 8
nappal előbb küldjük ki az anyagot. Az észrevételed jogos.
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Simon Zoltán képviselő:
Nagyon sok alkalommal az a helyzet, hogy egy nappal előtte szervezzük az ülést, és a
szűk idő miatt rendkívüli ülésként tervezzük. Köszönöm szépen. Szó szerint kérem a
jegyzőkönyvbe.
Béndek József polgármester:
Azért volt rendkívüli ülés, mert egy –egy napirendi pont volt, határidőhöz kötve. Tőled
azt kérjük Zoli, hogy próbálj itt lenni a testületi üléseken.
Simon Zoltán képviselő:
Annak az oka, hogy én keveset vagyok a testületi üléseken, az, hogy az én elképzelésem,
koncepcióm, az akaratom, az én álláspontom nagyon eltér a többiekétől, nincs
konszenzus, nyílván a többség dönt, tehát nem látom értelmét, hogy járjak a testületi
ülésekre.
Béndek József polgármester:
Ez egy érdekes álláspont, ha nem jársz, a véleményedet nem tudod kifejteni, és a
véleményedet azért nem fejted ki, mert nem jársz ülésre. A jövőt illetően javasolni fogom
a szankcionálást, ha bizonyos számú ülésen nem vesz részt a képviselő, megvonjuk tőle a
tiszteletdíjat. Azért képviselők, hogy járjanak el a testületi ülésre még akkor is ha
esetenként erre két nap van.
Simon Zoltán képviselő:
A tiszteletdíjamat a kezdetektől a községnek adtam és adom. A tiszteletdíj megvonásról
csak akkor lehet szó, ha a tökéletesen, szabályosan szerveződnek a testületi ülések, de ez
az utóbbi időben Soponyán a z ideálistól nagyon távol állt.
Simon Zoltán képviselő 7:45 órakor távozott az ülésteremből, így a képviselőtestület létszáma 4 főre csökkent, mely a határozatképességet nem befolyásolta.
Béndek József polgármester:
Nem vitatom a Zoli igazságát, de ezt így ő sem kezelheti. Én azt gondolom, hogy ez
képviselőhöz méltatlan viselkedés még akkor is bennünket lehet kritizálni, hogy nem
tartjuk be a 8 napot. Az esetek 95 %-ban mindig van 5 képviselő, aki el tud jönni az
ülésre és tudunk dolgozni.
Dr. Horváth Csaba aljegyző:
Valóban jogos az észrevétel, a 8 napot be kell tartani.
Béndek József polgármester:
Ő meg győződve arról, hogy azért küldjük ki későn az anyagot, hogy ne legyen idő
felkészülni az ülésre. Szerinte ez szándékos.
Megállapítom, hogy, a megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés
határozatképes. Ismertetem a napirendi pontokat.
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Napirendi pontok:
1.)
Soponya Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III.
negyedéves beszámolójáról döntés
2.)
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. három negyedévi
költségvetésének teljesítéséről döntés
3.)
Szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről rendelet alkotás
4.)
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
társulási megállapodásáról döntés
Utcanév változásról rendelet alkotás
5.)
6.)
Helyi Építési Szabályzat módosításáról döntés
7.)
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
8.)
Szabadság utcai önkormányzati ingatlanok értékesítéséről döntés

A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt, így 4 igen szavazattal,
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
87/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi
határozat
2013. december 9. (hétfő) napján 7:30 órakor
tartott, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. december 9. (hétfő) napján 7:30
órakor tartott, nyílt képviselő-testületi ülés
napirendjére tett javaslatot megtárgyalta és az
alábbi döntést hozza:
1.)Soponya Nagyközség Önkormányzat 2013.
évi
költségvetésének
III.
negyedéves
beszámolójáról döntés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző
2.)Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
három negyedévi költségvetésének
teljesítéséről döntés
Előterjesztő:Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző
3.)Szociális tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről rendelet alkotás
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző
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4.)Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti
Intézményi
Társulás
társulási
megállapodásáról döntés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Dr.Horváth Csaba aljegyző
Előkészítő:
5.)
Utcanév
változásról rendelet alkotás
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Dr.Horváth Csaba aljegyző
Előkészítő:
6.)Helyi Építési Szabályzat módosításáról
döntés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Előadó:
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző
7.)Közmeghallgatás
időpontjának
meghatározása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző
8.)Szabadság utcai önkormányzati ingatlanok
értékesítéséről döntés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő:
Dr.Horváth Csaba aljegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.)

Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
2013.
költségvetésének III. negyedéves beszámolójáról döntés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző

évi

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A táblázatból nem tudtam semmit kiolvasni, ezért az a kérésem, hogy legyen két részre
bontva, a Start közmunkaprogram tervezet és III. negyedéves időarányos teljesítése,
illetve az önkormányzat tervezet és III. negyedéves időarányos teljesítése. Jelen
táblázatban együtt szerepel, holott lényegében elválasztódnak egymástól. Kérem, hogy
utólag minden képviselőnek küldjük ki a táblázatokat. Az adóbevételeink még mindig 89 millió Ft kintlévőséget mutatnak, de a tervezett számhoz jól alakulnak.
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Állami támogatásként kaptunk 10,4 millió Ft-ot, ez annyit jelent, hogy év végéig már
nem lesz problémánk a pénzügyekkel. Nem értem, hogy a szerkezetátalakítási támogatás
mit jelent, ki használhatja fel és mire lehet felhasználni. Ezt a fajta támogatást 5 hónapja
kapjuk. Utána kell nézni. Jelenleg 10 millió Ft feletti összeg van a folyószámlánkon, és
gyakorlatilag minden számlánk ki van fizetve. A Városkörnyéki és a Megyei Alaptól
kapott kölcsönt még nem tudtuk visszafizetni. a tervezett 6 millióból eddig egy milliót
tudtunk visszafizetni. Különösebb szankció nincs, de kamatot kell fizetni a késedelmes
fizetésért.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Különösebb problémát nem látok a számok alapján, de az alapokba valamennyi pénzt
utaljunk, lássák, hogy a szándékunk megvan a fizetésre.
Béndek József polgármester:
Akkor kaphat valaki támogatást illetve halasztást, ha minden település megszavazza. Mi
kértünk egy év halasztást, de nem fogadták el. Elmondtam, hogy miért kerültünk ilyen
helyzetbe, és a szélessávú informatikai hálózat értékesítéséből szerettük volna fedezni a
kölcsöntartozást, de csak 3 millió Ft-ot kaptunk. Valamennyit kell törlesztenünk.
Fogalmazunk egy udvarias levelet, mely szerint próbáljuk tartani az ígéreteinket, de
sajnos nem minden úgy történt, ahogyan szerettük volna.
A Start programban november 30-án két projekt befejeződött, a mezőgazdasági projekt
még év végéig tart. A mai naptól indul a téli közfoglalkoztatás, melyen 40 ember vesz
részt, két csoportnak kell helyet biztosítanunk, az iskola pedagógusai fognak tanítani. A
télen gyakorlatilag iskolába járnak, minimális munkavégzés lesz.
Amennyiben a III. negyedéves költségvetési beszámolóval kapcsolatban nincs több
észrevétel, javaslom, fogadjuk el.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozták:

88/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi
határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat 2013.
évi
költségvetésének
III.
negyedéves
beszámolójáról döntés
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Soponya Nagyközség
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III.
negyedéves beszámolóját és az alábbi döntést
hozza:
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Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Soponya
Nagyközség
Önkormányzatának 2013. III. negyed éves
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
beszámolót
262.256 e Ft kiadási és
299.407 e Ft bevételi összeggel
e l f o g a d ja .
A 2013 III. negyedéves beszámoló számszaki
melléklete jelen határozat 1. számú mellékletét
képezi.
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és
Dr.Horváth Csaba aljegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2.)

2013. december 15.
Béndek József polgármester

Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. három negyedévi
költségvetésének teljesítéséről döntés
Előterjesztő:Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Előadó:
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
A közös hivatal költségvetésével kapcsolatban van-e észrevétel?
Theisz Imre képviselő:
A kimutatásban pár sornál kérdőjelet tettem. Hatalmas különbség van a két hivatal
költségei között. Kálozon az irodaszer-nyomtatvány felhasználás több mint
háromszorosa, kisértékű tárgyieszköz, telefonnál hatszoros, internetnél négyszeres,
könyvbeszerzés, riasztó felügyelet költségei között. Az internetet nem értem, 5000 Ft-os
internettel nem lehet dolgozni. Kb. 10 ezer Ft-os havidíj kellene.
Béndek József polgármester:
Most lesz másik internetünk, mert valóban sok a probléma.
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Theisz Imre alpolgármester:
Irodaszer nyomtatvány háromszoros. Vagy nagyon spórolunk és ügyesek vagyunk. 46
ezer Ft a telefonszámlánk szeptemberig? Miért 280 ezer Ft a kálozi hivatalban?
Béndek József polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk el a III. negyedéves beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozták:
89/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi
határozat
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
három negyedévi költségvetésének
teljesítéséről döntés
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
Kálozi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2013.
évi
költségvetésének III. negyedéves beszámolóját és
az alábbi döntést hozta:
Soponya
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kálozi
Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. három negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület a költségvetés 2013. három
negyedévi teljesítését 36 399 ezer Ft bevétellel –
ezen belül intézményfinanszírozás
36 399 ezer Ft, jóváhagyja.
A költségvetés 2013. három negyedévi
teljesítését
32 913 ezer Ft kiadással, - ezen
belül:
Működési kiadás
32 913 ezer Ft
Ebből: személyi jellegű kiadás
21 943 ezer Ft
Munkaadói járulék
5 540 ezer Ft
Dologi kiadás
5 189 ezer Ft
Egyéb folyó kiadás
241 ezer Ft
Jóváhagyja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Béndek József polgármester

3.)

Szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről rendelet

alkotás
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Szociális tűzifa támogatásként 44 erdei köbméter mennyiséget kaptunk. 12.000 Ft
+ÁFA/ m3 értékben, melyhez 2000 Ft+Áfa/m3 önrészt kell biztosítanunk, illetve a tűzifa
címzetthez történő eljuttatását. 2014. március 31-ig kell elszámolni a kapott
támogatással. A tűzifát a VADEX Zrt-től lehetett megrendelni. A pályázat a 2013. januármárcius hónapokban jogerősen lakásfenntartási támogatásban részesülő családok
számán alapult, de mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban a rászorultságot kell figyelembe
venni, mert van, aki gázra kapja a lakásfenntartási támogatást, és nincs szüksége
tűzifára. Arról kell döntenünk, hogy milyen mennyiséget adjunk, és a határidőt kell
meghatároznunk. 5 m3-nél több nem adható egy családnak. Én 1 m3 mennyiséget
javasolnék, így 44 családot tudnánk támogatni.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Nem kellene elkapkodni, mert általában január-februárban van nagyobb igény a
támogatásra. Családonként legalább 1 m3-t adjunk szerintem.
Béndek József polgármester:
A kérelem beadási határideje legyen 2013.december 31, januárban elbíráljuk és
februárban kiszállítjuk a tűzifát.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelete
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
terveztet és az alábbiak szerint fogadja el:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 3. számú mellékletében
lévő tartalommal megalkotja a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet.
A rendelet - terjedelmére tekintetteljegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

a

Felelős: Béndek József polgármester
Dr. Horváth Csaba aljegyző
Határidő:azonnal

4.)

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
társulási megállapodásáról döntés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző

Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Béndek József polgármester:
Eredetileg december 1-től szerettük volna létrehozni a társulásit, de az idő rövidsége
miatt ez nem lehetséges.
Dr. Horváth Csaba aljegyző:
A társulást létre lehetne hozni, de a nappali ellátás miatt kell egy intézményt is
létrehozni, ami időigényes eljárás, ezért 2014. március 1-től működhet a társulás.
Béndek József polgármester:
Ez a mi szervezetünk működését nem zavarja, teendője a kálozi önkormányzatnak van a
napközi otthoni ellátás miatt. Mindösszesen 3 főt érint, de e miatt kell intézményt
létrehozni. A társulás gesztora Soponya lesz, a dolgozók Soponya állományába kerülnek.
A kiküldött határozat javaslatban foglaltakat fogadjuk el.
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Az „A” jelű határozati javaslat a társulás létrehozására és működtetésére, valamint a
Társulási Megállapodás jóváhagyására vonatkozik.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:
90/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az „Soponya-Káloz
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás létrehozására és működtetésére
vonatkozó Megállapodás megkötésére, s kapcsolódó döntések meghozatalára”
vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól „ szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. - Mötv.- 87.§-ában biztosított jogával
élve a „szociális ellátásról és szociális igazgatásról” szóló 1993. évi III. tv. 57. § (1)
bekezdés c), d), e), j) és 62. § - 64. §, valamint 65/F. § -aiban nevesített alapszolgáltatási
feladatok – étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, valamint idősek nappali
ellátása - s a „gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv..
15. § (2) bekezdés a) pontja, 39. § - 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
közös ellátására Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestületével határozatlan
időtartamra Társulási Megállapodást köt.
1.
A Társulás az Mötv. 88.§-95.§-ai szerint működő jogi személyiségű Társulás.
2.
A Társulás neve: Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
3.
A Társulás székhelye: 8123 Soponya, Petőfi u. 32. sz.
4.
A Társulás kijelölt székhelyönkormányzata:
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat 8123 Soponya, Petőfi Sándor utca 32.sz.

A Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Társulási
Megállapodásban foglaltakat jóváhagyja s felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.

II.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy Káloz Község Önkormányzata
Polgármesterével együttműködve a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
részére a Társulási Megállapodást küldje meg s kérje a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzését.
Felelős: Béndek József
polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap
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Béndek József polgármester:
A „B” határozati javaslat alapján a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
kiegészül a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:
91/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Kálozi
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó
javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselőtestület a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító
okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratát Módosító Okirat

Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Soponya Község Önkormányzata
Képviselőtestülete a Soponya – Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
Társulási Tanácsa által a Soponya – Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
megalapítására tekintettel a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát
2014.március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az Alapító Okirat 1.6. pontjában a „jelen” szó helyébe „A 2013. április 1-jei hatályú”
mondatrész lép.

2.

Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 1.8. ponttal:

„1.8. A 2014. március 1-jei hatályú Alapító Okirat módosítást elfogadó s a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaló határozatok száma:
1.8.1. Káloz Község Önkormányzata Képviselőtestülete ...../2013. (.......) számú
határozata
1.8.2. Soponya Nagyközség Önkormányzata
(XII.09.) számú határozata”

Képviselőtestülete91/2013.
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3.

Az Alapító Okirat 5.2. pontja második bekezdése kiegészül az alábbi harmadik
francia bekezdéssel:
„• a Soponya – Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
8124 Káloz, Szent István tér 5. sz. „
II.

A Képviselőtestület a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító
okiratát az I. pont szerinti tartalommal jóváhagyja, s a módosítással az Alapító Okiratot
egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására.
III.
A Képviselőtestület felkéri Káloz Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy Kálozi
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát Módosító Okiratot és a Kálozi Közös
Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére
a változások átvezetése érdekében küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a
módosítások bejegyzését.
Felelős: Béndek József
polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap
Béndek József polgármester:
A „C” határozati javaslat a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító
Okiratának előzetes véleményezése, melynek a Megállapodásban foglaltakkal
összhangban kell lennie.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:

92/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a SoponyaKáloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okirata tervezete előzetes
véleményezésére vonatkozó előterjesztést.
A Képviselőtestület a Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító
Okirata tervezetében foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat a Soponya- Káloz
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodásában foglaltakkal
összhangban állónak tartja.
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A Képviselőtestület felkéri a Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás törzskönyvi
bejegyzését követően az Alapító Okirat elfogadása érdekében tartson ülést, annak
elfogadását követően az Intézmény Alapító Okirata törzskönyvi bejegyzése s a működési
engedélye megkérése érdekében intézkedjen.
Felelős:

Béndek József
polgármester

Határidő:

A Társulás törzskönyvi bejegyzését követő 5 munkanap.

Béndek József polgármester:
A „D” határozati javaslat a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
magasabb vezetői beosztására vonatkozó pályázati felhívásban foglaltak előzetes
véleményezése.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:

93/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi határozat

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a SoponyaKáloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény magasabb vezetői beosztására
vonatkozó pályázati felhívásának véleményezésére vonatkozó javaslatot és az
alábbi döntést hozta:
1.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Soponya-Káloz Szociális
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa Soponya-Káloz Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati
felhívásában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

2.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Soponya-Káloz
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás
törzskönyvi bejegyzését követő első társulási tanácsi ülésén a pályázati felhívást
tárgyalja meg, s annak elfogadását követően annak közzétételéről intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Béndek József
polgármester
A Társulás törzskönyvi bejegyzését követő 5 munkanap.
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5.)
Döntés utcanév változtatásáról
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Béndek József polgármester
Előadó:
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
Béndek József polgármester:
December 31-ig meg kell változtatni a Zalka Máté és a Sallai utca nevét.
Theisz Imre képviselő:
A Sallai utca lehetne Templom utca, a Zalka utca pedig Teleltető utca.
Béndek József polgármester:
Van két olyan utcánk, aminek nincs neve. a Damjanich utca is dilemmát jelent, de ez
most nem sürgős. A Sallai utca lehetne Magtár utca, mert úgy mindenki ismeri.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
A Zalka utca legyen Álmos vezér utca.
Béndek József polgármester:
Tehát a Sallai utca ( 434 hrsz) új neve legyen Magtár utca, a volt Zalka Máté utca (246
hrsz és 250 hrsz utca ) új neve Álmos vezér utca. Aki ezzel egyetért, kérem
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:

94/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi
határozata
a Sallai és Zalka Máté utca nevének
módosításáról
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megvitatta a soponyai Sallai utca és
Zalka Máté utca nevének módosítására vonatkozó
előterjesztést
és
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41.§ (3) bekezdésének felhatalmazása
alapján, továbbá az egyes törvényeknek a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról
szóló 2012. CLXVII. törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével az alábbi határozatot hozza:
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1./ A Képviselő-testület Soponya Nagyközség 434
hrsz-ú ingatlanaival meghatározott,
„Sallai utca” elnevezésű közterületének nevét
2014. január 1. hatállyal „Magtár utca”
névre változtatja meg.
2./ A Képviselő-testület Soponya Nagyközség 246
hrsz-ú és 250 hrsz-ú ingatlanjaival meghatározott
„Zalka Máté utca” elnevezésű közterületének
nevét 2014. január 1. hatállyal „Álmos Vezér utca”
névre változtatja meg.
3./ Az új közterület elnevezéseket a helyben
szokásos módon ki kell hirdetni.
4./ A változást a rendezési terven és a
vagyonnyilvántartásban át kell vezetni.
5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
névváltozás miatt a szükséges személyek,
szervezetek,
hivatalok
értesítése
iránt
intézkedjen, a közterület nevének megváltozását
a közterület-nyilvántartásba vezesse át, továbbá a
közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak
átvezetése
érdekében
az
ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27.
§ (5) bekezdésében meghatározott bejelentést
tegye meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző

6.)
Helyi Építési Szabályzat módosításáról döntés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
Béndek József polgármester:
Döntést kellene hozni a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban.
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
Teljesen újat készítünk, vagy a régit módosítjuk?
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Theisz Imre képviselő:
Szerintem készítsünk egy új szabályzatot.
Béndek József polgármester:
A 2008-bán készült Helyi Építési Szabályzatnak nagyon sok olyan része van, amely mára
aktualitását vesztette, szinte használhatatlan, ezért szerintem is új szabályzatot kellene
készíteni.
Az a kérésem, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel, az új Helyi Építési Szabályzat
elkészítésével kapcsolatos teendők elvégzésére.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:

95/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi
határozata
a Helyi Építési Szabályzat készítéséről
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete
megtárgyalta
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestületének a Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati
rendelete
módosításával
kapcsolatos
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzata új Helyi
Építési Szabályzatot kíván készíteni, ezért
felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Határidő: folyamatos
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7.)
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
Béndek József polgármester:
Évente kötelező közmeghallgatást tartani. Úgy tervezem, hogy rövid tájékoztatás után a
lakosság kérdéseire fogunk válaszolni. Javasolom, hogy december 18-án (szerda) 16:00
órakor tartsuk a Közösségi Házban, ha mindenkinek megfelel.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:
96/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi
határozata
2013. évi közmeghallgatás időpontjáról
Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete 2013. december 18-án
( szerda) 16:00 órakor Közmeghallgatást tart a
Közösségi Ház nagytermében.
Felelős: Béndek József polgármester
Határidő: 2013. december 18.

8.)

Szabadság utcai önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

döntés
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:
Béndek József polgármester
Előkészítő: Dr.Horváth Csaba aljegyző
Béndek József polgármester:
Korábbi ülésen beszéltünk a Szabadság utcában lévő ingatlanok értékesítéséről. Az egyik
kérelmező nyilatkozott, hogy nem szeretné beépíteni. A másik kérelmező esetében a két
szomszédos ingatlant össze kellene vonni, mert elég kis területek. Mi a javaslat, eladjuke, és ha igen mennyiért?
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester:
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Szerintem ne adjuk el az ingatlanokat, mert a későbbiekben is csak gondot jelentene.
Adjuk 10 évre szívességi használatba, lényegében teljesen ingyen használhatják a
területeket.
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Béndek József polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:
97/2013. (XII.09.) számú képviselő-testületi
határozata
Az önkormányzat tulajdonát képező Soponya,
Szabadság utcai ingatlanok értékesítésével
kapcsolatban

Soponya
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete megtárgyalta a Soponya,
Szabadság utcai ingatlanokra beérkezett vételi
ajánlatokat és az alábbi döntést hozta:
Soponya Nagyközség Önkormányzata nem
kívánja értékesíteni az Önkormányzat tulajdonát
képező Soponya, Szabadság utca 134, 136, 137
hrsz-ú ingatlanokat.
A fenti ingatlanok 10 éves időtartamra történő,
szívességi használatba ( ingyenes használatba)
adását ajánlja kérelmezők részére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az
érintettek értesítésére, továbbá felhatalmazza a
szívességi
ingatlan-használati
szerződés
aláírására.
Felelős: Béndek József polgármester
Határidő: 2014. január 10.

Béndek József polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a képviselő-testületi
ülést 9:00 órakor bezárta.

k.m.f.

Béndek József
polgármester

Dr.Horváth Csaba
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
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aljegyzője
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