Jegyzőkönyv
Söpte Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 22-én tartott
közmeghallgatásáról

Jegyzőkönyv
Készült: Söpte község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 22-én 18,00
órai kezdettel a Művelődési Házban tartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: Nagy Róbert Balázs polgármester, Cseresznyák Miklós, Béry-Nagy Eszter,
Szombathné Takács Zsuzsanna, Kálmán Ferenc, képviselő (5 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző, 64 fő a település lakói
közül

Napirend:
1. Tájékoztató a 2014.évi költségvetés teljesítéséről.
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
2. A 2015. évi elképzelések ismertetése
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
3. Kérdések, hozzászólások

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
ismertette a napirendet.
Első napirendi pont:
A polgármester ismertette, hogy a 2014. évi bevételi és kiadási főösszeg 85 millió forint körül
alakul.
2014-ban a központi költségvetésből származó bevételek között szerepel a hivatal
működtetésére adott finanszírozás teljes összege (40,5 millió Ft) , ezt a székhely település
kapta, az ezen jogcímen felüli feladatokra kapott állami támogatás kb. 2 millió forinttal több a
2013. évi támogatásnál.
A 2013. évet 7402 eFt pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat. Az előző évben többlet
bevételt eredményezett a Vasi-Víztől kapott részesedés, a 2012. évről áthúzódó telek-bevétel
és egy 2014-től megszűnő –jelentős összeggel adózó- vállalkozás iparűzési adóbefizetése,
amikkel 2014-ben nem lehetett számolni..
A többi bevételi forrás az előző évhez viszonyítva lényegesen nem változott.
A kiadások körében csökkenés 2013-hoz képest nem volt, növekedést jelentettek az ügyvédi
költségek. A közalkalmazotti juttatások az előző évi szinten voltak, a bérek a minimálbér
emelkedésének mértékében nőttek.
A szociális ellátásokra fordított összegek 2013-hoz viszonyítva számottevően nem változtak.
Fejlesztési feladatra eredetileg a rendezési terv felülvizsgálata volt tervezve, de ez nem
valósult meg a gyakorlótéri terület rendezetlensége miatt, helyette a ravatalozó előtető készítés
és a meglévő ravatalozó tető felújítására került sor.

A Közútkezelő a templom környékén az árkokat kitisztította, saját költségére, de az átereszek
tisztítása önkormányzati feladat, erre nem került sor.
Az évet az önkormányzat várhatóan 1 millió forint körüli pénzmaradvánnyal zárja.
A vagyoni helyzetben számottevő változás ebben az évben nem volt, a temetői beruházás
nagyjából annyi növekedést okoz, mint amennyi az egyéb vagyon amortizációja.
Második napirendi pont:
A polgármester a 2015. évi költségvetési koncepció számait ismertette.
Fejlesztési elképzelések:
- belvíz elvezetés megoldása, a megyei területfejlesztés támogatásával,
- gyakorlótér ügyében egyezség kötése Szombathellyel.

Harmadik napirendi pont:
A polgármester kérte a hozzászólásokat, észrevételeket.
Tóth Sándor: van-e már alpolgármester?
Polgármester: nincs.
Tóth Sándor: adjanak fel hirdetést rá!
Polgármester: mennyiben zavarja az a falut, hogy nincs alpolgármester?
Tóth Sándor: nekem nem hiányzik.
Zséder Dénesné: nálunk sok a probléma a csatornával, valamit csinálni kellene vele.
Polgármester: a kőszegi műszakiak szerint a főrendszerben nincs dugulás.
Galambos András: a főrendszert nem nyomatják meg.
Zséder Dénesné: korábbi években írtunk a Vízműnek, azt írták, hogy az udvari vezeték nem
az ő problémájuk, valamit mégis csinálni kellene az önkormányzatnak.
Galambos András: rosszul lett kivitelezve, ezt a Vízműnek kell rendbe tenni.
Jegyzőnő: az imént mondta Zséder Dénesné, hogy a Vízmű már korábban nyilatkozott, hogy a
belső elosztó hálózattal van probléma, ez ugyanolyan az Önök esetében, mint családi házaknál
a belső, udvari vezeték, annak a dugulása esetén is az Önök esetében is a tulajdonosoknak kell
a hibaelhárítás költségeit viselni.
Galambos András: de ez kivitelezési hiba.
Polgármester: írunk levelet az ügyben a Vízműnek.
Tóth Sándor: víz-csatorna számlák össze-vissza jönnek.

Polgármester: ezt a szolgáltatóval kell tisztázni.
Barki László: csatorna problémát a sok talajvíz okozza. Az átereszeket, árkokat ki kell
tisztítani.
Temetőhöz, a sarokra közvilágítási lámpát kellene a nagyfeszültségű lámpaoszlopra
kihelyezni, a ravatalozó előtetőhöz is meg kell oldani a világítást. A tüzelésre konkrét napot
kell kijelölni.
Szunyi Mihály: a Kossuth utcában sok gondot okoz, hogy nagy sebességgel mennek rajta
végig az autók.
Polgármester: a jövő évben tervezve lesznek a faluba bevezető mindhárom úton a forgalomlasssító eszközök, utána meg lesznek csinálva.
Szunyi Mihály: gyakorlótér ügyben, ha nem per, akkor mi lesz a megoldás?
Polgármester: politikai egyezség.
Szunyi Mihály: mi lesz a hasznosítása?
Polgármester: Szombathely csak az északi folyosón tud terjeszkedni.
Szunyi Mihály: saját elképzelés a hasznosításra:
Polgármester: nincs. Közösen lehet lépni.
Horváth Zsolt: mibe került eddig ez a gyakorlótér Söptének?
Polgármester: 164 mFt+kamat+ügyvédi költség.
Horváth Zsolt: Bodorkósék írtak annak idején Söptének a gyakorlótér igénylése és közös
hasznosítása ügyében. Komláti László és Ipkovits úr másképp döntött. Komláti László ellen
vagyonosodási eljárást kellene indítani. Kéri a képviselőket a terveikről tájékoztassák a
lakósságot.
Szonbathné: továbbra is az óvoda fenntartása és színvonalának emelése a fő célom, valamint a
volt jegyzői lakás hasznosítása.
Béry-Nagy Eszter: segíteni szeretne a falunak, az önkormányzatnak, elsősorban műszaki
vonalon tud segíteni.
Cseresznyák Miklós: fő céljaim: belvízrendezés, temető körüli parkolók kialakítása, zebrák
kiépítése, járdák kialakítása, felújítása, falubusz beszerzése.
Kálmán Ferenc: ígérhetek bármit, ha nem lesz rá pénz. A problémák jönnek maguktól, azokat
kell megoldani.
Bozzayné Giczy Eszter: a facebookon írták, hogy a 3/5 mindig több lesz, mint a 2/5, meddig
akadályozzák még hárman a munkát?

Kálmán Ferenc: nézd meg a jegyzőkönyveket az alpolgármester választáson kívül minden
döntés egyhangúlag született meg, szó sincs arról, hogy a testület miatt nem valósulhat meg
bármi is.
Virágh Kálmán: a gyakorló tér ingyenes megszerzésére az akkori testület kísérletet tett, de a
Honvédelmi Minisztérium nem adta oda ingyen, ezért kellett belemenni a Szombathellyel
közös vásárlásba. Szombathely hitelét az állam átvállalta, így azt tőlünk nem kérheti. A
tulajdonjog 40 %-a Söptéé, de az igazgatási jog teljes egészében. Iparűzési adó vonzata Söpte
számára komoly nagyságrend. Egyoldalúan van megvilágítva ez az ügy, a régi testület sem
volt hülye.
Polgármester: 2013-ban miért nem egyezségre törekedtek, miért kötöttek ügyvédi
megállapodást, ami több millió forintot visz el.
Szunyi Mihály: ki tud olyan üzletet, amit ott meg lehet valósítani és 100 mFt-ot hoz, mert
ahhoz csatlakozni kell.
Csikesz Tibor: miért kellett idehívni az újságírót és előtte teregetni a szennyest?
Virágh Kálmán: az egy firkász, az október végi cikke és a decemberi homlokegyenest
ellentmond egymásnak, de ez nem zavarta. Októberben leírta ki lett az alpolgármester és hogy
mondott le a tiszteletdíjáról, most meg megírta, hogy harmadszorra sincs alpolgármester. A
dohánybolt bérleti díjának megállapítását nem az újságból kellett volna megtudni.
Szombathné: a tiszteletdíjat minden képviselő felvette, csak a polgármester mondott le a
sajátjáról.
Virágh Kálmán: Kozár majori buszváró előtti híd, járda nagyon rossz állapotban van. Mikor
kerül sor a javításra?
Vargáné Horváth Tünde: mikor ment tönkre, nem az elmúlt két hónapban?
Polgármester: ennek helyreállítása is szerepel a templom környéki átereszek tisztítására adott
árajánlatban, de még újabb ajánlatot várunk.
Dr. Polgár Tamás: hogy áll most a gyakorlótér ügye? A per szünetel, de hat hónap után
megszünteti a törvényszék, ha nem lesz más fejlemény. Hogyan döntött a testület, ha addig
nem sikerül megállapodni folytatják a pert?
Polgármester: az egyezség folyamatban van.
Keszei Zoltán: van katasztrófavédelem Söptén, amikor a belvíz helyzet volt tudtak róla?
Cseresznyák Miklós: az volt a probléma hogy kimentem és segítettem?
Kovács Lászlóné: hat éve probléma van nálunk a szennyvízzel, már a kőszegiek ismerik a
hangomat. Nem lett volna szabad Salköveskút, Vassurány szennyvízét erre hozni. Most még

Acsád és a másik három település is erre köt rá mi lesz velünk? A mi problémánkat meg kell
oldani!
Jegyzőnő: Acsád és a társ települések szennyvize a büki tisztítóba lesz vezetve, nem erre jön.
Az Önök gondjait egy egyedi átemelővel lehetne megoldani szakemberek szerint, ennek a
költsége 300 eFt körül van.
Kovácsné: azt mi fizessük ki?
Keszei Zoltán: a sportöltözőnél hogyan keletkezhetett 1,8 mFt-os vízszámla, azt a mi
adónkból fogják kifizetni?
Polgármester: várható megállapodás a díj mérsékeléséről, január 5-én lesz tárgyalás ezügyben.
Tóth Sándor: a kútból mi jön, nem víz?
Dr. Horváth László: 2012 nyarán kezdődött a pálya felújítása, akkor szárazság volt, a
hálózatról öntöztünk. 2014 áprilisban készült el az ásott és fúrt kút, abban most bőven van víz.
Elmúlt 40 évben nem történt annyi fejlesztés a pályán, mint az utóbbi 2-3 évben. Gyakorlótér
ügyben: békében le kellene zárni.
Dr. Polgár Tamás: ismét kérdezem a szüneteltetés letelte előtt, ha nem lesz egyezség folytatni
kívánja-e a pert az önkormányzat?
Polgármester: egyezséget fogunk kötni.
Dr. Polgár Tamás: kezdettől figyelemmel kíséri az ügyet, nem állt rosszul a helyzet a Bíróság
előtt. Konkrét választ, nem kitérőt szeretne kapni, ha nem lesz egyezség időben folytatják-e a
pert?
Polgármester: meg fogunk egyezni időben, vagy folytatódik a per.
Barki László: a jegyzőktől szeretné kérdezni milyen szakszerűséggel történik a szociális ügyek
intézése. Tavaly háromszor háromféle tájékoztatást kapott és nem kap semmilyen ellátást a
trehány ügyintézés miatt. Milyen az együttműködés, együttérzés?
Számedli Cecília: Az együttműködés olyan, hogy behoztad a nyugdíjfolyósítótól kapott levelet
és én beszéltem három esetben az ügyintézővel az érdekedben. A három különböző
tájékoztatás tőlük származott, azt én csak közvetítettem. Nekünk 30 napos ügyintézési
határidőnk lenne, de napokon belül meghoztuk a határozatot, azzal az időponttal szüntettük
meg a foglalkozást helyettesítő támogatást, amit a TB ügyintéző mondott. Az általuk hozott
elutasító határozatot is megmutattad, javasoltam, hogy fellebbezd meg, de nem ezt a
megoldást választottad, hanem az új eljárást, ami eleve nem vezethetett pozitív eredményre.
Barki László: a nyugdíjfolyósító jogásza égett a bíróságon, maguk is oda akarnak jutni.
Semmi együttérzés nincs.
Jegyzőnő: ezt vissza kell utasítanom, kolléganőm már elmondta a konkrét ügy kapcsán mit
tettünk, az Ön öccse február végén kikerülne az FHT-ből, ha mi nem figyelünk arra, hogy

legyen 30 napos munkaviszonya és nem szólunk polgármester úrnak, hogy vonja be a
közfoglalkoztatásba.
Barki László: hogy kerül ide az öcsém?
Jegyzőnő: úgy ahogy az Ön egyedi ügye és a mi munkánkat érintő kijelentései.
Szunyi Mihály: a mezőgazdasági utak és a mellettük húzódó árkok nagyon rossz állapotban
vannak, ez ellen tenni kellene valamit.
Jegyzőnő: a mezőgazdasági utak döntő része állami tulajdonban az NFA kezelésében van,
lévén, hogy nem TSZ, hanem állami gazdasági tulajdonban voltak.
Szunyi Mihály: a Kozár majori buszvárót nem felújítani kellene, hanem át kellene helyezni, a
Kossuth utca végén van egy háromszög, ahol ki lehetne alakítani.
Horváth Zsolt: az magántulajdon, de jó pénzért eladom.
Doktorics Bálint: polgármester politikai úton tárgyal, itt sem születhet olyan döntés ami
Söptét hátrányosan érinti.
Béri Norbert: Szombathelynek nagyon kell az a terület. Kérdés az ipari park jó-e Söptének.
Javasolja a polgármesternek üljön le Polgár Tamással, hátha ő tud olyan információt ami
segíteni tudna. Az ipari park és a belvíz-árvíz veszély miatt elértéktelenednek a házak.
Dr. Horváth László: gyakorlótér Szombathelytől északra van, a jellemző széljárás északi, nem
fognak olyan ipart odatelepíteni, ami környezetszennyező.
Szunyi Mihály: én jobban szeretném, ha környezetbarát felhasználás történne. Hogyan tudom
érvényre juttatni ezt?
Jegyzőnő: bármilyen irányú hasznosítás csak Söpte rendezési tervével szinkronban lehetséges.
A hatályos (2003-ban elfogadott) rendezési terv ezt a területet még honvédségi területként
nevesíti, módosítása szükséges. A rendezési tervet a lakósság véleményezheti, tehát akkor
lesz lehetőség érdekérvényesítésre. A gyakorlótérrel kapcsolatosan sok minden elhangzott, a
korrekt tájékoztatás érdekében szükségesnek látja megemlíteni, hogy Szombathely 2008-ban
kötötte a kölcsönszerződést Söptével, az önkormányzati adósságot 2012-13-ban vállalták át
nem tudjuk, hogy időközben Szombathely a hitel mekkora részét fizette vissza, mennyit
vállalt át belőle az állam, ez nem alapozza meg azt a kijelentést, hogy jogtalanul kéri a
kölcsön összegét.
Dr. Polgár Tamás: a Petőfi utca páros oldalának aszfaltozását is napirendre kell tűzni.

