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Vályogosné Kertes Erzsébet
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Polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 12 fővel határozatképes a testület.
Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
100/ 2010. (V. 18.)

NAPIREND

1.) Személyi ügy (zárt anyag)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(12 igen szavazattal)
Polgármester: elmondja, hogy tekintettel arra, hogy a vizsgálóbiztos jelentésében, valamint
Vályogosné Kertes Erzsébet vizsgálóbiztosi jelentésére adott válaszában sok személyt,
valamint intézményt érintő konkrét meghatározás van, ezrét javasolja az előterjesztés zárt
ülésen való tárgyalását.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: zárt ülés
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

HATÁROZAT: alábbi napirendi pontot zártan tárgyalja:
101/ 2010. (V. 18.)

NAPIREND

1.) Személyi ügy (zárt anyag)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(12 igen szavazattal )
Polgármester: a napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy május 15-én
reggeltől elsőfokú belvízvédelmi készültséget, majd 15-én estétől már harmadfokú készültséget
kellett elrendelnie a településen. Mostanáig 24 órás ügyeletben belvíz elhárítási munkákat
végeznek. A legkritikusabb terület a Liget településrész Benta utca felöli vége, de az Ilona-MáriaRákóczi út vonalának vízgyűjtő területén illetve a Deák utca patak felöli végénél is kritikus volt a
helyzet. 24 órás védekezés folyt, azaz éjjel is folyamatosan szivattyúztak a Köz-Ért Kft dolgozóin
kívül, a Közterület Felügyelet, a Mezőőri Szolgálat, valamint a Műszaki Iroda emberivel együtt. A
felújított patakmeder jól szerepelt, a Vízügytől kapott adatok alapján a patak átlagos vízszállítási
kapacitása 0,3 m3/sec, ez az érték vasárnap meghaladta a 4 m3/sec értéket, tehát több mint a
tízszeresére emelkedett. Rengeteg eszközt kaptak a tűzoltóságtól és a Polgári védelemtől, azonban
nehezítette a munkát, hogy a két automata szivattyú tönkre ment, emiatt egy darabig a két
szivattyú területéről sem ment el a víz. Ezúton is megköszöni a résztvevők áldozatos munkáját.
Az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült az 1.
számú melléklettel, és 102-103-as számú határozattal 2010. május 18-20-án.
Kmf.
Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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