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Polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 9 fővel határozatképes a testület.
Szavazásra bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
HATÁROZAT:
127/ 2010. (VI. 24.)
NAPIREND
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
1.) Rendelet-tervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010.(III.18.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Előterjesztés a települési folyékony hulladék kezelési szolgáltatás 2010.
évi díjainak megállapítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Döntés a Kht. végelszámolásával kapcsolatban
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Beszámoló a Tárnoki temetők 2009. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév beíratásáról, az
indítható osztályok számának meghatározásáról, valamint maximális
csoportlétszám 10%-kal történő túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6/A.) Mesevár Óvoda 2010/2011. nevelési év óvodai beíratásáról, valamint
maximális csoportlétszám 10%-kal történő túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6/B.) Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
8.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának
átfogó értékelése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
9.) Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötésére az Érdi
Ipartestülettel
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
10.) Előterjesztés „Fogadj örökbe egy közterületet” programról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
11.) Testvériség utcai járda kialakítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
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12.) Állatmenhely-gyepmesteri telep működtetése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
13.) Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
14.) Javaslat Tárnok díszpolgára kitüntetés adományozására (zárt anyag)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
15.) Ingatlanügy (Rozbora András kérelme) (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
16.) Ingatlanügy (Bartal József és Bartal Józsefné kérelme) (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

(9 igen szavazattal)
Polgármester: javasolja, hogy vegyék fel napirendre az esélyegyenlőségi intézkedési terv
elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: Sürgősségi előterjesztés: esélyegyenlőségi intézkedési terv

HATÁROZAT:
128/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontot veszi még fel napirendje közé:
Esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(9 igen szavazattal)

Polgármester: javasolja, hogy zártan tárgyalják az eredeti 15. és16. napirendi pontokat. Szavazásra
bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: zárt ülés

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi napirendi pontokat zártan tárgyalja:

129/ 2010. (VI. 24.)
16.) Ingatlanügy (Rozbora András kérelme) (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
17.) Ingatlanügy (Bartal József és Bartal Józsefné kérelme) (zárt
anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(9 igen szavazattal)
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Polgármester: szavazásra bocsátja együttesen a napirendet.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend együtt
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
HATÁROZAT:
130/ 2010. (VI. 24.)
NAPIREND
Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
1.) Rendelet-tervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010.(III.18.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Előterjesztés a települési folyékony hulladék kezelési szolgáltatás 2010.
évi díjainak megállapítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Döntés a Kht. végelszámolásával kapcsolatban
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Beszámoló a Tárnoki temetők 2009. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév beíratásáról, az
indítható osztályok számának meghatározásáról, valamint maximális
csoportlétszám 10%-kal történő túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6/A.) Mesevár Óvoda 2010/2011. nevelési év óvodai beíratásáról, valamint
maximális csoportlétszám 10%-kal történő túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6/B.) Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
8.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának
átfogó értékelése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
9.) Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötésére az Érdi
Ipartestülettel
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
10.) Előterjesztés „Fogadj örökbe egy közterületet” programról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
11.) Testvériség utcai járda kialakítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

12.) Állatmenhely-gyepmesteri telep működtetése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
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12.) Állatmenhely-gyepmesteri telep működtetése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
13.) Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
14.) Esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
15.) Javaslat Tárnok díszpolgára kitüntetés adományozására (zárt anyag)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
16.) Ingatlanügy (Rozbora András kérelme) (zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
17.) Ingatlanügy (Bartal József és Bartal Józsefné kérelme) (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

(9 igen szavazattal )

Polgármesteri beszámoló
Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)
(A táblázatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák)
Polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel.
Rozbora Andor: látja, hogy többször szerepel a Meteorral való egyeztetés, erről szeretne
bővebben hallani.
Polgármester: elmondja, hogy új fejlemény állt elő az ipari parkkal kapcsolatban, mert az
eredeti terv szerint a tervezett ipari terület mellett, a Zámori utca felé, a Fő utca végén tervezett
átemelő felé vitték volna a csatornát, azonban nem sikerült megszerezni minden
ingatlantulajdonos hozzájárulását. Új terveket kellett készíteni és folyamatosan azt a megoldást
keresik, hogy hogyan lehet oda elvinni a csatornát. Amennyiben más kérdés nincs, szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: polgármesteri beszámoló + lejárt határozatok

HATÁROZAT:
131/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) a 2010. május 26-tól 2010. június 16-ig terjedő időszak
eseményeiről tartott polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.
b.) A 2010. május 27-től 2010. június 23-ig terjedő időszak lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(9 igen szavazattal)
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1.) Rendelet-tervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.18.) sz.
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és minden felmerülő kérdésre
választ kapott.
Dr. Simon Mária: jelzi, hogy kiosztásra került négy tábla, amin az szerepel, hogy javított
verzió. Azért kellett módosítani, mert egy tételt a könyvvizsgálók álláspontja szerint máshol
kellett szerepeltetni, az értékpapírt át kellett tenni a bevételeknél az intézményi bevétel sorra, a
kiadási oldalon pedig átkerült az egyéb dologi és folyó kiadások sorra ez az összeg. Ezt kellett
végigvezetni a táblákon, a fő számok más tekintetben nem változtak.
Polgármester: elmondja, hogy az elmúlt másfél hónapban folyamatosan belvízi védekezést
folytattak a településen, ennek költségei a Kft dologi kiadásaiból fedezhetők. A költségvetési
módosításban 4,5 millió Ft-tal kerület be a belvízi védekezést segítő nagy teljesítményű
szivattyú és egyéb felszerelések beszerzésére szolgáló összeg.
Lepsényi Katalin megérkezett.
Polgármester: elmondja még, hogy a KSK részéről érkezett két kérelem, az egyik
póttámogatásról, a másik előfolyósításról szól. Közli, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Sport
Bizottság egyik kérelmet sem támogatta. A Pénzügyi Bizottság javasolta még, hogy a hivatal
műszaki irodája készítsen tervet, hogy a sportpálya mellett a nyilvános wc milyen költségből
újítható fel.
Korossy-Khayll Gábor megérkezett.
Aradi József: nehezményezi, hogy a sportkör részére megítélt 5,3 milliós támogatási összegből
eddig csak 1,6 millió Ft lett átutalva. Első perctől érezte, hogy lehetetlen helyzetbe próbálják
sodorni, hogy ne tudja a rezsit sem kifizetni. Elviselhetetlen, hazug, képmutató álláspontnak
tartja, amit idáig csinált ez a testület. Elmondja még, hogy visszautasítja a díszpolgári jelölést.
Polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a KSK éves támogatása 5.765 eFt és 2,3 millió lett
átutalva. A rezsi kapcsán elmondja, hogy KSK 2009. évi kimutatása szerint 1,5 millió Ft-ról
adott le elszámolást, ebben nem volt benne a vízszámla, ha hozzátesz 200 eFt-ot, akkor is 1,7
eFt volt a rezsi a tavalyi évben. Ezért visszautasítja, hogy a rezsit sem tudja kifizetni a KSK a
támogatásból. Megjegyzi még, hogy a sportöltözőt és a pályát ingyen használhatja a KSK, ez is
a támogatásnak egy formája. Leszögezi, hogy a legkiemelkedőbben támogatott egyesület a
Tárnok KSK. A tavalyi évben 6,5 millió Ft-os támogatást kapott, és 16 millió Ft-os öltözőt
építettek neki. A testület (tanulva az előző évek tapasztalataiból) azt a döntést hozta anno és ezt
tartja jelenleg is, hogy előre nem utal. Tekintettel arra, hogy tavaly novemberben elfogyott a
KSK éves támogatási kerete és az önkormányzat részére is tartozásokat halmozott fel.
Hosszú Lajos: visszautasítja Aradi József szavait, mert nagyon sokat tesz a sportért.
Kijelentéseivel megbántotta az egész testületet.
Radics Ernő: megérkezett.
Aradi József: elnézést kér azoktól a képviselőktől, akiket megbántott, mert nem egységes a
testület ebben.
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Polgármester: megjegyzi, hogy minden képviselő egységesen támogatta eddig az egyesületet.
Az, hogy folyamatos a sértegetés a KSK részéről, és hogy támadják a testületet azzal, hogy
nem ad pénzt miközben milliókat kap, kikéri magának és visszautasítja.
Dr. Zsigmond Réka: hozzáteszi, hogy az előre fizetés elutasítása pusztán pénzügyi döntés volt
a korábbi tapasztalatok alapján.
Polgármester: kéri, hogy akinek további kérdése van tegye fel, amennyiben nincs szavazásra
bocsátja a rendelet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 12 képviselő van jelen.)
RENDELET
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.18.) sz. rendelet
módosításáról szóló rendeletet 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta a képviselőtestület.
A polgármester megállapítja, hogy az 7/2010.(VI. 28.) számú rendelet:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.18.) sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet
(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)
Polgármester: szeretné leszögezni, hogy a költségvetésben nyomatékosan hangsúlyozták, hogy
mennyi pénz van elkülönítve belvízi védekezésre, iskola fűtésének korszerűsítésére, illetve
minden olyan dologra, ami a település élete szempontjából nélkülözhetetlen.

2.) Előterjesztés a települési folyékony hulladék kezelési szolgáltatás 2010. évi díjainak
megállapítására
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési Bizottságnak volt
módosító javaslata, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse.
Rozbora Andor: előadja, hogy a bizottság nem támogatta, hogy lényegesen emelkedjen az
összeg, azt támogatták, hogy egységesen legyen megállapítva. A díjat 1450 Ft/m3-ben
javasolta megállapítani a bizottság.
Polgármester: szavazásra bocsátja a módosító javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
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Tárgy: folyékony hulladék kezelési díj megállapítása

HATÁROZAT:
132/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt a „R”
melléklete az alábbiak szerint módosul:
„2010. július 01. napjától a települési folyékony hulladék egységes
rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja 1450,-Ft./m3+áfa.”
(11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)

Polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.
(Rendeletalkotáskor 12 képviselő van jelen.)
RENDELET
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
29/2008.(X.22.) számú rendeletének módosításáról szóló rendeletet 11 igen szavazattal, 1
tartózkodással elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester megállapítja, hogy az 8/2010.(VI. 28.) számú rendelet:
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
29/2008.(X.22.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet.
(A rendeletet az 2. számú rendeletmelléklet tartalmazza.)

3.) Döntés a Kht. végelszámolásával kapcsolatban
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy a végelszámolók az utolsó stádiumban állnak, a mérleget
szeretnék lezárni, hogy a végelszámolás befejeződhessen, és utána visszakapja a képviselőtestület az Egészségház épületét. A végelszámolás során kiderült, hogy a könyvelés szerinti
összvagyona a Kht-nek kevesebb, mint az önkormányzat által követelt 75 millió Ft. Azt kérte a
végelszámoló, hogy ezt rendezni kell. Ha a testület a 8 millió Ft különbözetről lemond, akkor
végelszámolást be tudják fejezni. A döntés után ÁFA befizetési kötelezettsége lesz a
testületnek szeptember környékén, ami 1,5 millió Ft-ot jelent, de ezért cserébe rendezésre kerül
a Kht. 15 éves tartozása, és az épület jogtisztán visszakerülhet az önkormányzat tulajdonába.
Polgármester: kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel, amennyiben nincs szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Kht. végelszámolás

HATÁROZAT:
133/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a végelszámolás befejezésének érdekében 8.000.000,-Ft, azaz nyolcmillió
forint kötelezettségről a Kht. javára lemond, és tudomásul veszi a kisebb
összegű kifizetések és egyéb járulékos költségek (pl. adóhivatali
megállapítás) önkormányzat általi finanszírozását.
A határozatról értesítés kap:
Polgármester
végelszámoló
(11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)

4.) Beszámoló a Tárnoki temetők 2009. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: köszönti a Kft tulajdonosait. Elmondja, hogy a beszámolót a Gazdasági
Bizottság megtárgyalta, és a elfogadta.
Rozbora Andor: hozzáteszi, hogy a sírok rendezettségére hívták fel a figyelmet.
Szegedi Elvira: elmondja, hogy felszólították a sírok tulajdonosait, hogy a bontott síremlékeket
szállítsák el, de sok tulajdonos nem jelentkezett.
Polgármester: kérdezi, hogy nem lehet-e fotóval felmérni a helyszínt és elvinni a kőtárolóba.
Szegedi Elvira: megoldható, de probléma még a kőtárolóval, hogy előbb-utóbb akkora
mennyiségű kő lesz ott, hogy még rondább lesz. Javasolja, hogy a rendeletben kellene
szabályozni, hogy kőtárolóban mennyi ideig lehet a köveket tárolni, illetve, ha vissza szeretné
állítani, akkor azt meghatározni, hogy a temetőn belül a sírhely mellett mennyi ideig tárolható.
Polgármester: megjegyzi, hogy a kaszáltatás és a szemétszedés javult.
Szegedi Elvira: tájékoztatásul elmondja, hogy éppen a napokban történt, hogy ismét háztartási
hulladékot találtak a temető konténerben, szerencsére találtak hozzá számlákat névvel, címmel.
Felhívták az illetőt és ígéretet tett, hogy másnapra eltakarítja a háztartási hulladékát.
Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: Gyertyaláng Kft beszámolója

HATÁROZAT:
134/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyertyaláng
Kegyeleti Szolgáltató Kft. - a határozat melléklete szerinti – 2009. évi
beszámolóját elfogadja.
A határozatról értesítés kap:
Polgármester
Kft. ügyvezetője
(12 igen szavazattal )
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Polgármester: jelzi, hogy csatolni kívánja a jegyzőkönyvhöz a Tárnok KSK támogatásáról
szóló pénzügyi kimutatást, amit most kapott a pénzügyi irodától, mely szerint 2010 január 1jétől 2010. június 24-ig 2.228 eFt lett kifizetve.

5.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév beíratásáról, az indítható
osztályok számának meghatározásáról, valamint maximális csoportlétszám 10%-kal
történő túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: kéri az Oktatási Bizottság elnökét, hogy ossza meg a bizottság véleményét a
testülettel.
Syposs Gyuláné: elmondja, hogy az előző években problémát jelentett a mostani második
évfolyamnak a négy osztály indítása. Kisebb létszámmal indították, tavaly megszavazták, hogy
még egy évet biztosítanak ennek az évfolyamnak, és úgy gondolták, hogy most a harmadik
évfolyamon összevonnák az osztályokat. Az összevonás során az osztálylétszámok a törvényi
keretek közé kerülnének. Ha négy osztályt engedélyeznek, akkor a finanszírozás is kevesebb.
Nem ez a döntő ok, hanem hogy a törvényi kereteknek megfeleljenek, tehát 21 és 26 fő közé
próbálják az osztálylétszámokat tenni. Az, hogy ki tanít ezekben az osztályokban és hogyan
osztották szét a gyerekeket, az nem a fenntartó feladata, ez az iskola belügye. Megkapták a
szülői levelet, melyben azt írják, hogy az önkormányzat nem támogatja az iskolát, de több,
mint 50 %-ot finanszíroz az iskolánál az önkormányzat. Minden intézményt költségvetésében
támogatnak, az hogy kevesebb a normatíva és kevesebb költségvetés van mindenhol, ez
országos jelenség.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a második évfolyamon egy osztályról lenne szó, ahol szükséges
emelni a maximális létszámot, ugyanis a 2.c osztály esetében csak 21 fő lesz, mert 7 gyermek
ismétel.
Polgármester: hozzáfűzi, hogy az SZMK részéről felmerült a kritika, hogy az
osztályösszevonásokat a tanév végére hagyja a képviselő-testület, azonban meg kell jegyezni,
hogy április végéig történik meg a beiratkozás, májusban készíti el az iskola az anyagot és a
testület elé a júniusi ülésen kerül. Elmondja, hogy megdöbbent a levél tartalmán, mert nagyban
keverik a szülők, hogy mi az önkormányzat támogatása és mi az iskola feladata, ebben a volt
intézményvezető kezemunkáját látja. A volt igazgató asszony legutóbbi nyilvános
megnyilvánulásán hallotta a testület, hogy 10 millió Ft-os megtakarítása keletkezett és most
megdöbbenve olvassa, hogy úgy indult a tanítás szeptemberben, hogy nem volt kifestve az
osztályterem, és nem voltak íróeszközök. Az természetes, hogy a szülő a gyermekének
legoptimálisabb döntést támogassa és nyilvánvaló, hogy egy kialakult osztályközösségben a
váltás nem pozitív dolog. Abban megoszlanak a vélemények, hogy mi az a csoportlétszám,
ahol tanítani lehet. Jelzi, hogy jelen van a Szülői Munkaközösség képviselője, aki érthető
módon azon az állásponton van, hogy az osztályösszevonás lehetőleg ne valósuljon meg. A
legutóbbi SZMK ülésen is szóba került, hogy jó dolog lenne, ha a Szülői Munkaközösség erős
szakmai szervezetté válna és szoros kapcsolatot tudna tartani az intézményvezetővel és rajta
keresztül a fenntartóval.
Syposs Gyuláné: tájékoztatja a testületet, hogy Az Oktatási Bizottság ülésen javasolta
iskolaszék létrehozását, ebben önkormányzati képviselők, SZMK tagok és nevelők vannak, így
az információáramlás naprakész lenne.
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Aradi József: megérti a szülők problémáját, omlik a vakolat az iskoláról.
Polgármester: kérdezi képviselő urat, hogy milyen javaslatokat tett le eddig a testület elé az
iskola állapotának javítására.
Aradi József: évek óta mondja, hogy a vakolatot meg kell oldani. Ráadásul azok a botrányos
jelenetek, amik az iskolába zajlanak mind minősítik azt a testületet, amiben sajnos ő maga is
benne van.
Syposs Gyuláné: ha az energetikai pályázaton nyerne az önkormányzat, akkor ebben benne van
a nyílászárók cseréje, a fűtéskorszerűsítés stb. Arra gondolt akkor a testület, hogy ha indul a
pályázaton, akkor felesleges most saját pénzből finanszírozni ezeket a fejlesztéseket, hogy ha a
pályázat révén pénzhez juthatnának.
Polgármester: hozzáteszi, hogy ha eredménytelen lesz a pályázat, akkor a testület
mindenképpen dönteni fog. Megjegyzi még, hogy a költségvetési rendeletben, amit egy
kivétellel mindenki megszavazott 5 millió Ft-ot tettek félre az iskola fűtésére.
Lepsényi Katalin: kérdezi, hogy milyen normatíva csökkenést jelentene, ha nem vonnák össze
az osztályokat. Ő maga gyermeklélektani szempontból nem támogatja az összevonást.
Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy két normatíva csökkenés lesz. Egyrészt szeptembertől
törvényileg csökkeni fog a normatíva, ami 21 főre 2.550 eFt most, szeptembertől ez már csak
2.350. eFt lesz 21 fővel számolva. 21 fő az átlag, ha ez alatt van az osztálylétszám, akkor
gyerekenként csökkent ez a normatíva is. Ha négy osztályt indítanak, akkor ez a normatíva,
ami 9 millió Ft jelenleg, lecsökken 8,5-re, azt 4 felé kell osztani. Az osztályokra eső normatíva
is kisebb, és 8 tanárt kell felvenni. Ha három osztályt indítanak, akkor ezt az összeget 3
osztályra kell elkölteni és csak 6 tanárt kell felvenni. Összeadva kb. 10 millió Ft a különbség.
Polgármester: amennyiben más hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslat
elfogadását.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése

HATÁROZAT:
135/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
törvényben meghatározott iskolai csoportok maximális létszám 10% -kal
történő túllépését az iskolai ellátás teljesítése és a feladatellátás biztosítása
érdekében a 2010/2011-es tanítási évben az alábbiak szerint engedélyezi:
évfolyam
2. b

engedélyezett létszám
29 fő

Határidő: 2010. július 1.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda, Gazdasági és Pénzügyi Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető
Intézményvezető
Jegyzői Iroda
(11 igen szavazattal, 1 tartózkodással )
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Monoriné Juhász Szilvia: jelzi, hogy azért jött ide, mert ígéretet kapott, hogy az Szülői
Munkaközösség felszólalhat, kérdezi, hogy van-e erre lehetőség.
Polgármester: válasza, hogy van rá lehetőség, de a testületnek dönteni kell, arról, hogy szót
kaphat-e. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: hozzászólás engedélyezése

HATÁROZAT:
136/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy Monoriné Juhász Szilvia az SZMK képviseletében hozzászóljon a
napirendi ponthoz.
(12 igen szavazattal )

Monoriné Juhász Szilvia: megköszöni a lehetőséget, hogy felszólalhat. Elmondja, hogy a szülői
levelet több szülő egyetértésével írták és köszöni, hogy elolvasták. Az Oktatási Bizottság
döntésére reagálva elmondja, hogy nem gondolta, hogy a gyermekek ellen fognak szavazni.
Vitatja, hogy nem fognak sérülni a gyermekek. Megérti, hogy a testületnek elsősorban a
finanszírozást kell szem előtt tartania, oktatásügyben ezt másként gondolja. Tudomása van róla,
hogy vissza kellett fizetni állami normatívát, de nem érti, hogy miért történik. Mint szülőt nem
érdekli, hogy ez kinek a felelőssége. Elmondja még, hogy sok pénzt áldoztak a szülők a
tanterem felújítására, hogy élhető körülményeket teremtsenek a gyerekeknek
Polgármester: tájékoztatja, hogy amíg az oktatásban a fenntartásba kell pénzt tenni, addig
sajnos a fejlesztés háttérbe fog szorulni, mert fizikai lehetetlenség. Elmondja, hogy minden,
ami az iskolában történik a fenntartó felelőssége, de a fenntartó az intézményvezetőkön
keresztül gyakorolja a fenntartói jogát, az ő kérésére tesz mellé plusz pénzt.
Dr. Simon Mária: jogilag kiegészíti, hogy nem azért kell a testületnek úgy döntenie, hogy
harmadik évfolyamon 3 osztályt alakít ki, mert csökken a normatíva, hanem jogszabály szerint
a kötelező minimum létszámot biztosítani kell, ami 21 fő.
Radics Ernő: elmondja, hogy a testület felmérte a körülményeket. Elkészítették az új iskola
tervét és beadták a pályázatot, de pénz hiányában visszautasították. Szóba került az energetikai
pályázat, ez több 100 millió feletti összeget jelent, ami az iskolára lesz majd költve. Jelzi a
szülők felé, hogy nyitottak az új javaslatokra, kritikákra és szeretnének a pedagógusokkal,
szülőkkel együtt dolgozni.
Syposs Gyuláné: sajnálja, hogy nem értette meg az előbbi mondanivalóját. Tavaly pontosan az
Oktatási Bizottság révén nem volt összevonás. Azért kapták meg a lehetőséget, hogy első és
második osztályban ilyen minimális létszámmal működjenek, és azért finanszírozta az
önkormányzat, mert a gyermekek érdekeit nézték. Most már harmadikosok, nagyobb
önállóságuk van, többet tudnak a szülők is segíteni nekik. 38 éves pedagógiai munka áll
mögötte, nem fog akkora problémát jelenteni a gyerekeknek, ha másik osztályközösségbe
kerülnek. A gyermekek szétosztásánál is a szülők igényeit vette figyelembe a megbízott
igazgatónő.
Dr. Zsigmond Réka: közli, hogy két alsós gyermeke van, akik Érdre járnak, de sokkal rosszabb
viszonyok között tanulnak. Beázik a tanterem, nem lehet kinyitni az ablakot, stb. és 25 fős
osztálylétszámok vannak. Az osztályból 7 gyerek kitűnő a 25-ből. Úgy gondolja, hogy ha a
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szülői háttér és az akarat abban a gyerekben megvan, akkor ugyanúgy fog tanulni, mint a 18-as
osztálylétszám mellett. Nem jobbak Érden sem a körülmények, az számít, hogy a szülő a
gyerek mellett áll, valamint a tanító személye, SNI-s gyermekek is vannak minden osztályban.
Aradi József: reméli, hogy Monoriné nem hiszi el az elhangzottakat. Azért függesztette fel a
kulturális bizottságban a munkát, mert látta, hogy mi van itt, ezt követően kizárták.
Polgármester: közli, hogy hivatalosan nyilatkozott a lemondásáról, döntse el, hogy melyik
állítása igaz.
Aradi József: elmondja, hogy amiről dönt a kulturális bizottság, azt senki nem veszi figyelembe
a döntéseknél. Példaként említi, hogy ez a testület saját maga gyártotta le azt a problémát a
személyi kérdésben is, amit aztán nagy dirrel-durral megoldott, ebben sajnálatára ő maga is
benne volt. El szeretné mondani, hogy nem az volt a gond, amikor meg lett választva az új
igazgató, hogy milyen új pedagógiai irányzat vagy munka folyjék, hanem az, hogy következő
lépcsőben egy ÁMK vezető lépjen…
Dr. Zsigmond Réka: megjegyzi, hogy ezt nem hajlandó tovább hallgatni és elhagyja az
üléstermet.
Radics Ernő elhagyja az üléstermet.
Korossy-Khayll Gábor elhagyja az üléstermet.
Riha Kornélia Zsófia elhagyja az üléstermet.
Polgármester: szünetet rendel el és elhagyja az üléstermet.

SZÜNET
Polgármester a szünetet követően megállapítja, hogy 11 fővel határozatképes a testület.
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen parázs vita alakult ki arról, hogy Aradi József
képviselő felfüggesztette-e az Oktatási Bizottságban a munkáját vagy sem. Miután
jegyzőkönyvbe rögzítetten lemondott, majd egy hónap múlva letagadta, most egy szülőnek
mégis azt állította, hogy a bizottságban a munkáját felfüggesztette. Az iskolával kapcsolatban
megjegyzi, hogy a költségvetési rendelet elfogadása előtt tájékoztatta képviselőtársait arról,
hogy 5 millió Ft-ot félretesznek az iskola fűtésére, egy ellenszavazattal fogadták el a
költségvetést, ez számra azt jelenti, hogy egy képviselő nem támogatta ezt a javaslatot.
Radics Ernő: elmondja képviselőtársainak, hogy 1985-től ül ebben a házban megszakításokkal,
a megyei közgyűlésben a második ciklust üli végig, és ez volt az első eset, hogy képviselőtársa
hozzászólása miatt elhagyta az üléstermet. Megalázó helyzet létrehozása a testület és a hivatal
számára, hogy egy ember kampányol itt az ülésen a testület ellen koholt összeszedetlen
hozzászólásokkal. Megkéri Aradi Józsefet, hogy ha ilyen hozzászólásai lennének inkább ő
menjen ki a teremből.
Aradi József: válasza, hogy nem akar kimenni a teremből.
Rozbora Andor: az Ügyrendi Bizottság elnökeként javasolja, hogy az ilyen hozzászólásokat
mindenki mellőzze, folytassák a napirend tárgyalását.
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Polgármester megköszöni a javaslatot. Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: iskolában indítható osztályok száma

HATÁROZAT:
137/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényben
meghatározott feladatánál fogva a 2010/2011-es tanítási évben, az iskolában
indítható osztályok számát alábbiak szerint engedélyezi:
2010/2011. tanév
évfolyamai

indítható
osztályok száma

1.

1. évfolyam

3

1.a; 1.b; 1.c

-

2.

2. évfolyam

3

2.b 2.c

-

3.

3. évfolyam

3

3.b; 3.c

2.a; 3.a

4.

4. évfolyam

3

4.b; 4.c

-

5.

5. évfolyam

3

-

-

6.

6. évfolyam

3

-

-

7.

7. évfolyam

2

-

-

8.

8. évfolyam

2

-

-

22

9

1

Ssz
.

Összesen:

iskolaotthonos
oktatás

napközis
foglalkozás

Határidő: 2010. július 1.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda, Gazdasági és Pénzügyi Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető
Intézményvezető
Jegyzői Iroda
(10 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

Polgármester: szavazásra bocsátja a kiegészítő határozati javaslatot, amelyben a
prémiumévekben történő nyugdíjazás lehetőségét tudja biztosítani az intézményvezető kérésére
a testület. Így az iskola pedagógus álláshelyeit a tantárgyfelosztás alapján 43 főben határozza
meg és tudomásul veszi, hogy az iskola a létszámcsökkentést 1 fő pedagógus prémiumévek
programban való részvételével oldja meg. Az intézmény összlétszámát pedig 63 főben
határozza meg.
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(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: prémium évek programban való részvétel

HATÁROZAT:
138/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola pedagógus álláshelyeit – 2010/2011 évre szóló
tantárgyfelosztás alapján – 43 főben határozza meg. Tudomásul veszi, hogy
az iskola a létszámcsökkentést 1 fő pedagógus prémiumévek programban
való részvételével oldja meg. A képviselő-testület az intézmény
összlétszámát 63 főben határozza meg. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: intézményvezető
Végrehajtást végzi: intézményvezető
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető
Intézményvezető
Jegyzői Iroda
(10 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

6/A.) Mesevár Óvoda 2010/2011. nevelési év óvodai beíratásáról, valamint maximális
csoportlétszám 10%-kal történő túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6/B.) Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Az Oktatási Bizottság támogatta az
előterjesztést.
Syposs Gyuláné: megjegyzi, hogy a csoportlétszám emeléssel az intézmény kihasználtsága is
jobb lesz.
Lepséniy Katalin visszajött.
Polgármester: amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: óvoda csoportlétszám növelés

HATÁROZAT:
139/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényben
meghatározott óvodai csoportok maximális létszám 10% -kal történő
túllépését az óvodai ellátás teljesítése és a feladatellátás biztosítása
érdekében a 2010/2011-es nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi:
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csoport megnevezése
Tigris csoport
Micimackó csoport
Szivárvány csoport
Sárga csoport
Piros csoport
Zöld csoport
Süni csoport
Csigabiga csoport

engedélyezett létszám
26 fő
26 fő
29 fő
29 fő
29 fő
29 fő
26 fő
26 fő

A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Jegyzői Iroda, rajta keresztül MÁK
Intézményvezető
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

(12 igen szavazattal )
Polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: óvoda alapító okirat

HATÁROZAT:
140/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
4.
Mesevár Óvoda alapító okiratának 14. és 15. pontját 2010. július 1.
napjával az alábbi tartalommal módosítja:
14. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám (férőhelyek
száma):
- 384 gyermek
- Hétszínvirág Tagóvoda
146 gyermek (5 csoport)
- Pitypang Tagóvoda
97 gyermek (4 csoport)
- Templom u. 15. telephely
- Mesevár Óvoda Templom u. 14. székhely

72 gyermek (3 csoport)
69 gyermek (3 csoport)

15. Az intézményben maximálisan működtethető csoportok száma: 15
csoport
2.) Jóváhagyja a határozat melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot.
3.) Felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat
aláírására és a MÁK felé történő továbbítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. július 1.
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Jegyzői Iroda, rajta keresztül MÁK
Intézményvezető
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

(12 igen szavazattal )
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7.) Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 9. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy az előző testületi ülésen megállapodtak
intézményvezető asszonnyal, hogy egy egyeztető bizottság fog vele tárgyalni a szakfeladatok
meghatározásával kapcsolatban. A bizottság első ülését megtartotta, azonban a második
elmaradt.
Riha Kornélia Zsófia: tájékoztatja, hogy nem tudták befejezni az egyeztetést Lilla betegsége
miatt, de be kellett hozni testület elé.
Polgármester: összefoglalja, hogy a kérdés továbbra is nyitott. Egy plusz szakfeladatszám
beépítésre került, de továbbra is az a hivatal álláspontja, hogy ezeknek, a szakfeladatoknak a
beemelése olyan kötelezettséget ró az önkormányzatra, aminek költség vonzata lehet.
Dr. Simon Mária: példaként említi, hogy a Művelődési Ház a helyiségét bérbe adhatja a
tánctanárnak, aki vállalkozóként gyerekeket oktat a saját rizikójára. Az intézményvezető a nem
költhet a dologi kiadásaiból a tánctanár megbízási díjára. Ha beleteszi a testület ezt a
szakfeladatot, és megbízza a tánctanárt a gyerekek oktatásával, a tánctanár mindenképp
megkapja a havi juttatását, akkor is, ha 3 gyerek van, akkor is, ha 15. Nincs vesztesége rajta.
Ha befizetik a gyerekek, akkor van a Művelődési Háznak bevétele, ha nem, akkor nincs, így a
rizikó a Művelődési Háznál van.
Beleznai Enikő: tájékoztatásul elmondja, hogy az Oktatási Bizottság 4 új szakfeladatot javasolt
elfogadni a testületnek. Mindet az intézmény alapfeladatai közé javasolta betenni. Az
iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás (ez elsősorban felnőtteknek tartott képzés) a
Művelődési Háznak nem alapfeladata. Ami nem alapfeladat, az kisegítő, kiegészítő
tevékenység. Ez a szakfeladat egyfajta szolgáltatást jelent. Meg kell határozni az
önkormányzatnak, hogy hány % mértékig engedélyezi, külön kell erről számláznia. Pénztárnak
kell ott lennie, mert befizetésről, kifizetésről van szó. Nem beszélve arról, hogy a pénzügyi
irodának ezt külön kell könyvelnie. Javasolta még a bizottság az egyéb kiadói tevékenységet,
de ez is szolgáltatás. Ha az intézmény szeretne kiadni reklámfüzetet, plakátot stb., olyat ami az
alaptevékenységéhez tartozik, az benne van az alapfeladatban. Ha külön beletennék, akkor ez is
egy szolgáltatásnak minősülne. A máshová nem sorolt egyéb szolgáltatási tevékenységhez azok
a tevékenységek tartoznak, amiket egyébként a szakrend nem határoz meg. Ha van olyan
feladat, amit az intézményvezető szeretne ellátni, de a szakrendben nem található meg az a
szakfeladat, akkor külön meg kell jelölni, hogy mi az a tevékenység, amit el szeretne végezni,
hogy testület tudja, hogy milyen feladatról van szó, és mekkora összeget kell mellé tenni.
Vizsy-Gombosi Lilla: elmondja, hogy álláspontját a minisztérium szakfőtanácsosának
javaslatainak figyelembevételével alakította ki. Az egyéb kiadói tevékenység, amit kér
felvenni, oda nem kifejezetten a rendezvényekhez készített szórólapok kerülnének be, hanem
katalógus, levelezőlap, formanyomtatvány, információs kiadvány, amit szeretne készíteni. Ha
elkészül az új Művelődési Ház, egy marketing anyagot össze kell állítani, és eljuttatni a
potenciális partnerekhez. Amennyiben az egyéb kiadói tevékenység nincs benne, de szeretne
készíteni egy kiadványt a Művelődési Ház alapítója halálának évfordulójára, akkor nem teheti
meg, mert nincs benne a közművelődési tevékenységek és támogatásukban. Óvári úr leírta,
hogy alaptevékenységként fel kell tüntetni a szerv alapító okiratában mindazon
szakfeladatokat, melyeket a szerv számára jogszabály előír, még akkor is, ha az adott feladat
ellátása tekintetében nem merül fel kiadás vagy bevétel, illetve az irányító szerv a feladat
ellátásáról más módon a szervtől függetlenül gondoskodik. Azzal veszteség és kár, ha az
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alaptevékenység sorába beillesztik, nem éri az önkormányzatot, hiszen ha a költségvetésében
nem tud a kiadványra biztosítani forrást, akkor azt a kiadványt nem fogja kiadni. De ha
pályázni tud rá, akkor tudná fogadni ezt az összeget.
Polgármester: kérdezi, hogy az önkormányzat a Művelődési Házzal együtt nem pályázóképese. A kiadványokat az önkormányzat finanszírozza, azért van a média üzletág a Kft.-ben, hogy a
településen felmerülő sajtóanyagok kiadását megtegye. Kérdezi, hogy az egyéb kiadói
tevékenység felvételére azért van szükség, hogy fogadhasson pályázati pénzt, mert a
pályázatoknak általában van önereje, ami visz el pénzt.
Vizsy-Gombosi Lilla: válasza, hogy abban az esetben visz el pénzt, ha a költségvetésébe
belefér. Ha pl. készít egy képeslapot a Művelődési Házról és ezt értékesíti.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja, hogy az értékesítés az vállalkozás. Vállalkozásnak sok feltétele
van.
Aradi József: elhagyta az üléstermet.
Vizsy-Gombosi Lilla: kérdezi, hogy miből származhatna bevétele a Művelődési Háznak. Nem
vállalkozna, önköltségi áron értékesítené.
Polgármester: megjegyzi, hogy ha annyiért adná el, amibe az előállítása került, akkor az nem
bevétel. Akkor felesleges vállalkozói tevékenységet folytatni.
Vizsy-Gombosi Lilla: közli, hogy nem is akar vállalkozói tevékenységet folytatni.
Polgármester: kérdezi, hogy akkor hogy kívánja eladni.
Vizsy-Gombosi Lilla: válasza, hogy a máshova nem sorolható egyéb közösségi társadalmi
tevékenységbe helyi, kistérségi kiadványok árusítása beletartozik.
Polgármester: megjegyzi, hogy akkor el kell adni. És ha el kell adni, akkor azt csak vállalkozói
tevékenységként teheti.
Dr. Simon Mária: elmondja, hogy vállalkozói tevékenységként teheti, mert nem az alapfeladata
és ÁFA-t is kell utána fizetni. Beleznai Enikő elmondta, hogy akkor milyen feltételeket kell
hozzá biztosítani, ha erre alkalmas a Művelődési Ház és van hozzá elegendő embere, akkor
rendben van.
Polgármester: hozzáteszi, hogy ha pl. pénztárat kell kialakítani, akkor nem ingyenes ez a
tevékenység. Összefoglalja, hogy ha eladja a terméket, akkor vállalkozó, ha önköltségi áron
adja, akkor inkább ne csinálja, hanem a testületnek kell pénzt hozzárendelni, hogy a
Művelődési Ház tudjon készíteni ingyenes képeslapokat, mellyel marketing tevékenységet
végez. Ha nyereséget akar rajta képezni, akkor az már vállalkozói tevékenység.
Vizsy-Gombosi Lilla: elmondja, hogy nem kíván nyereséget termelni, ez egy plusz kulturális
szolgáltatás lenne.
Syposs Gyuláné: javasolja, hogy úgy készítsék el az alapító okiratot, hogy a szolgáltatások,
amik eddig működtek, azok megmaradjanak. Keressék meg azt a megoldást, ami jó a
Művelődési Háznak is és a testületnek is.
Polgármester: válasza, hogy azért lett létrehozva ez a bizottság, hogy ezt tisztázza.
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Dr. Simon Mária: nem érti, hogy miért akar a Művelődési Ház kiadványokat vállalkozói
szinten terjeszteni, az ötlet jó, de van egy Kft-je az önkormányzatnak, aminek a profiljában
benne van ez a tevékenység. Azért hozták létre a Kft-t, hogy a vállalkozási tevékenységeket
végezze. A Művelődési Ház alaptevékenysége nem a vállalkozás.
Lepsényi Katalin: elmondja, hogy a szakmában dolgozók szerint, aminek van neve, azt
pontosítani kell, a könyvelés miatt fontos a szakfeladatok elhatárolása. Ha a Művelődési Ház
jövőre ki akar adni egy helytörténeti anyagot, akkor adhatja ki, ha beveszik az alapító okiratba
az egyéb kiadói tevékenységet.
Polgármester: kérdezi, hogy milyen költségből adja ki.
Lepsényi Katalin: válasza, hogy az önkormányzat meghatározza az intézmény költségvetését, a
költségvetésen belül a Művelődési Háznak össze kell állítania az éves tervét, ha ebbe szerepel,
hogy ki akarja adni és a testület jóváhagyja, akkor módosítani kell az alapító okiratot. Az
intézményvezetőnek mindig el kell készíteni egy éves tervet, amit a testület hagy jóvá a
költségvetés figyelembevételével.
Beleznai Enikő: elmagyarázza, hogy különbséget kell tenni, hogy mi az alaptevékenység, a
kiegészítő, illetve a kisegítő vállalkozási tevékenység. Az alaptevékenység a létrehozásáról
rendelkező jogszabályban és az alapító okiratban a költségvetési szervnek szakmai
alapfeladatként meghatározott közhatalmú vagy közszolgálati tevékenysége. A kiegészítő
tevékenység az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott
kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken
felül támogatáson kívüli forrásból, nem haszonszerzés céljára végzett tevékenység. A kisegítő
tevékenység az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson
kívüli forrásból végzett termelő, szolgáltató, értékesítő tevékenység. A vállalkozási
tevékenység gyakorlatilag ugyanaz, mint a kisegítő tevékenység.
Korossy-Khayll Gábor: javasolja, hogy amit most is elvégez, azt határozzák meg
alaptevékenységként, és ha ezen felül egyebet szeretne, akkor arra bemutat egy tervet és
módosítják az alapító okiratot.
Polgármester: elmondja, hogy ha módosítás érkezik, és annak van egy terve, amit elfogad a
testület, akkor a szakfeladatszám beemelése csak adminisztratív döntés.
Dr. Simon Mária: tájékoztatja a testületet, hogy ha el akarja látni jövőre egy gyűjteménynek a
kiadását és beteszi a testület az alapító okiratba, onnantól kezdve alaptevékenységként ellátja,
de pénzt is kell mögé tenni. Olyan szakfeladatszám, ami mögé nem tesz pénzt a testület, olyan
nincs, jogilag felesleges. Ha ezeket a tevékenységeket kisegítőként teszi be, akkor arra kell
figyelni, hogy meg kell határozni, hogy az alaptevékenységnek hány %-ában látja el ezt a
tevékenységet, ki kell dolgozni pontosan, hogy milyen szinten látja el.
Riha Kornélia Zsófia: egyetért Korossy képviselő javaslatával, egy aggálya van, hogy mi
történik, ha szűk a pályázati határidő.
Dr. Simon Mária: jelzi, hogy pályázni csak önállóan gazdálkodó és működő szervezet
pályázhat, azaz a hivatal vagy a fenntartó pályázhat. Ha az intézményvezető hoz egy
pályázatot, egyúttal behozhatja a szakfeladatszámot is, mert a pályázatot is a képviselő-testület
hagyja jóvá. Önmagában a szakfeladatszám beillesztése két perces munka. Amit már
elmondott, hogy ha ezeket beteszi alaptevékenységként, akkor hozzá kell tenni a pénzt. Ha
kisegítő vállalkozási tevékenységként látja el, akkor meg kell határozni, hogy milyen
mértékben láthatja el. Lefolytathatják a vitát testületen kívül, de most muszáj volt behozni az
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alapító okiratot testület elé, mert módosítani kell, hogy elkészíthesse az SZMSZ-t. Az
egyeztetésekre hívhatnak külön szakértőt is, és utána visszakerülne a testület elé akár már
szeptemberben.
Radics Ernő: ügyrendi javaslata, hogy kerüljön vissza a bizottsághoz a kérdés, a hivatal és az
intézményvezető egyeztesse a szakértői véleményt a törvénnyel, úgy kerüljön a testület elé.
Polgármester: kérdezi a jegyzőt, hogy jogilag szükséges-e most a módosítás.
Dr. Simon Mária: válasza, hogy az előterjesztés szerinti egy szakfeladat szerepeltetésére
szükség lenne.
Beleznai Enikő: hozzáteszi, hogy a az intézmény nevébe bekerült a „Tárnoki” szó, ezzel a
módosítással kerülne be az alapító okiratba.
Polgármester: javasolja, hogy fogadja el a testület az eredeti előterjesztés szerinti módosítást, a
bizottság a következő testületi ülés előtt az Oktatási Bizottság elé tegyen egy olyan javaslatot,
amivel mindenki egyetért. Tekintettel arra, hogy pályázni csak a fenntartó tud, így kedvező
pályázat esetén az indulásról való döntés és a szakfeladatszám beemelése egy testületi
határozattal elintézhető.
Radics Ernő: visszavonja korábbi ügyrendi javaslatát.
Polgármester: egyenként szavazásra bocsátja az Oktatási Bizottság módosító javaslatait.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: módosító javaslat I.

HATÁROZAT:
141/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el
az alábbi határozati javaslatot:
„Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi szakfeladat számot vegye fel a Művelődési Ház alaptevékenységei
közé:
581900-1 Egyéb kiadói tevékenység”
(6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással ) Elutasítva

(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: módosító javaslat II.

HATÁROZAT:
142/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el
az alábbi határozati javaslatot:
„Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi szakfeladat számot vegye fel a Művelődési Ház alaptevékenységei
közé:
932919-1 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység”
(2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 3 tartózkodással ) Elutasítva
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(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: módosító javaslat III.

HATÁROZAT:
143/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el
az alábbi határozati javaslatot:
„Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi szakfeladat számot vegye fel a Művelődési Ház alaptevékenységei
közé:
949900-1 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység”
(2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodással ) Elutasítva

(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: módosító javaslat IV.

HATÁROZAT:
144/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el
az alábbi határozati javaslatot:
„Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az alábbi szakfeladat számot vegye fel a Művelődési Ház alaptevékenységei
közé:
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás”
(3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodással ) Elutasítva

Polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Művelődési Ház alapító okirat

HATÁROZAT:
145/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Tárnoki
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát 2010. július 1. napjával az alábbi
tartalommal módosítja:
a.) az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
1A költségvetési szerv neve:

Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár

b.) az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
8. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati
besorolása:
Szakágazat, szakfeladat száma, megnevezése 2010. év január 1-jétől:
Szakágazat száma, megnevezése:
91012 könyvtári tevékenység
9105 közművelődési tevékenységek
Szakfeladat száma, megnevezése:
910501 közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
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910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 könyvtári állomány feltárása, megörzése, védelme
910123 könyvtári szolgáltatás
900400 kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Az intézmény kisegítő, vállalkozási tevékenységet nem
folytathat.

1Jóváhagyja a határozat melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot.
2Felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat
aláírására és a MÁK felé történő továbbítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. július 1.
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester, Jegyző
Jegyzői Iroda, rajta keresztül MÁK
Intézményvezető
(10 igen szavazattal, 1 tartózkodással )

8.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 10. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: kéri az igazgatási irodavezetőt, hogy röviden ismertesse a napirend tartalmát.
Pechnyó Péterné: előadja a beszámolót. Elmondja, hogy sokat fejlődött a gyermekvédelem az
évek során. Három éve integrálták a szociális intézményeket, így egy vezetői kézben vannak a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások. Jól, gazdaságosan működik és az intézmények
átjárhatóak, átláthatóak. Úgy gondolja, hogy a testület támogatása, a hivatal háttérmunkája
nélkül nem jöhetett volna létre, ehhez nagyon fontos az intézményvezetők hozzáállása.
Riha Kornélia Zsófia: hozzáteszi, hogy jó döntést hozott a testület Kürthy Miklósné
megválasztásával. Megköszöni mind neki, mind Pechnyó Péternének a munkájukat, látszik az
eredménye, annak amit letettek az asztalra.
Polgármester: megköszöni a beszámolót. Amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
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Tárgy: gyermekvédelmi feladatok értékelése

HATÁROZAT:
146/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó
értékeléséről szóló - a határozat mellékletét képező - beszámolót.
A határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Aljegyző
4. Igazgatási Iroda
(11 igen szavazattal )

Polgármester: 20 perc ebédszünetet rendel el.

SZÜNET

9.) Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötésére az Érdi Ipartestülettel
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 11. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést, elmondja, hogy a bizottságok támogatták. Kéri, hogy
akinek kérdése van tegye fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Érdi Ipartestület

HATÁROZAT:
147/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást. Felkéri a
Polgármestert, hogy az Ipartestülettel egyeztetve a megállapodást írja alá.
Határidő: 2010. július 15. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
A határozatról értesítés kap:
Polgármester
Ipartestület elnöke
(11 igen szavazattal )
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10.) Előterjesztés „Fogadj örökbe egy közterületet” programról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 12. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság
javasolta, hogy a programhoz szükséges 200.000 Ft-ot a környezetvédelmi alap terhére
biztosítsa a testület. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a módosítással együtt.

(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Fogadj örökbe egy közterületet

HATÁROZAT:
148/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
határozat melléklete szerinti „Fogadj örökbe egy közterületet” programot. A
program végrehajtásához az önkormányzat 2010. évi költségvetésében
200.000,-Ft-ot biztosít a környezetvédelmi alap terhére a Polgármester
Hivatal dologi kiadásai előirányzaton. Felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Építés-Műszaki Iroda
Köz-ért Kft.
A határozatról értesítés kap:
Polgármester
Kft. ügyvezetője
(11 igen szavazattal )

11.) Testvériség utcai járda kialakítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 13. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy a tavalyi évben jóváhagyott összeg egy
részéből elkészült a tanulmányterv, ami a végleges megoldást célozta meg, hogy a
járdakialakítás mellett megoldja a vízelvezetést is. Azonban ennek a költsége várhatóan
meghaladja a 45 millió Ft-ot, ebből 31 millió Ft lenne járda és a csapadékvíz-elvezetőrendszer
kialakítása a Testvériség utcában, de jelen állapotában a Rákóczi utcai vízelvezetés nem
biztosít megfelelő vízszállítást, így a vízelvezetést biztosítani kell. Első lépésként a tervek
vízjogi engedélyeztetését indítanák el, amit a Pénzügyi Bizottság módosító javaslata szerint a
környezetvédelmi alap terhére biztosítana a testület.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
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Tárgy: Testvériség utcai járda

HATÁROZAT:
149/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a G.Á.L
Mérnöki Tervező Iroda Bt. (1027. Budapest, Varsányi I. u. 26-34.) által készített
TÁ-2/10 tervszámú Tárnok, Testvériség utca vízelvezető árok kiváltása és járda
építése című tanulmánytervben 2. számú változatot elfogadja a Rákóczi Ferenc
utca vízelvezetés átépítésével együtt, és felkéri a Polgármestert, hogy
kezdeményezze az elvi vízjogi létesítési engedély beszerzését. A vízjogi
létesítési engedélyezési eljárás költségét 500.000,- Ft + ÁFA az
környezetvédelmi alap terhére jóváhagyja.
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Műszaki Irodavezető

(11 igen szavazattal )
12.) Állatmenhely-gyepmesteri telep működtetése
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 14. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy Törökbálint Város polgármestere fordult Tárnok
felé azzal, hogy kistérségi vagy térségi szintű gyepmesteri tevékenység alakuljon ki, és ehhez
alapvetően területet keresnek. A bizottságok nem tudtak ilyen rövid idő alatt dönteni megfelelő
terület megjelöléséről, ezért az a javaslat született, hogy támogatják egy gyepmesteri telep
létrehozását, de első megközelítésre nem rendelkezik az önkormányzat megfelelő területtel.
Amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Gyepmesteri telep működtetése

HATÁROZAT:
150/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatmenhelygyepmesteri telep működtetésével kapcsolatban az alábbi állásfoglalást hozza.
1. Az Önkormányzata nem rendelkezik az állatmenhely-gyepmesteri telep
létesítéséhez megfelelő területtel.
2. a Képviselő-testület támogatja egy térségi szintű közös, korszerű
állatmenhely-, és gyepmesteri telep létrehozását, de a felügyelettel és
állandó őrszolgálat fenntartásával közösen történő működtetésről csak a
feltételek ismeretében tud nyilatkozni.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. június 30. (válaszlevél)
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Építés-Műszaki Irodavezető
Határozat végrehajtását végzi:
Építés-Műszaki Iroda

(11 igen szavazattal )
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13.) Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 15. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Kéri, hogy akinek javaslata, kérdése van, tegye
fel, amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: II. féléves munkaterv

HATÁROZAT:
151/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat
mellékletét képező - 2010. II. félévi munkatervét elfogadja.
A határozatról értesítést kapnak az SZMSZ-ben meghatározottak, valamint az
érintettek.

(11 igen szavazattal )
14.) Esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 16. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést. Elmondja, hogy pályázati anyag benyújtásához szükséges
az esélyegyenlőségi terv elfogadása. Szavazásra bocsátja az esélyegyenlőségi terv elfogadását.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Esélyegyenlőségi terv

HATÁROZAT:
152/ 2010. (VI. 24.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete önálló
esélyegyenlőségi intézkedési tervként elfogadja a gyermekek, tanulók
esélyegyenlőségét szolgáló, mellékelten előterjesztett intézkedéseket.
Határidő: közlésre 2010. június 24.
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Aljegyző

(9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással )

Az 15-17. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült
a 17-19. számú mellékletekkel, és 153-159-as számú határozatokkal.

Kmf.
Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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