Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testület ülése
2010. július 29.

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. július 29-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok,
Dózsa György út 150.

Jelen vannak:

Szolnoki Gábor Károly
Radics Ernő
Aradi József
Bökönyi Endre
Hosszú Lajos
Lepsényi Katalin
Pusztafi Lászlóné
Riha Kornélia Zsófia
Rozbora Andor
Syposs Gyuláné
Dr. Zsigmond Réka

polgármester
alpolgármester

Távolmaradók:
Korossy-Khayll Gábor
Pécsvári László
Később érkezett:

Dr. Bánovics István

Tanácskozási joggal jelen
van:
dr. Simon Mária
Németh Sándorné
Jenei-Kiss Gergely

Jelen vannak:

Heffnerné Kiss Erika
Pechnyó Péterné
Beleznai Enikő
Révész Krisztina
Szivák Zsuzsa

Vendégek:

-

Jegyző
Aljegyző
Vezető tanácsos
Adó Irodavezető
Igazgatási Irodavezető
humánpolitikai előadó
személyi titkár
Jegyzőkönyvvezető

2

Polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 11 fővel határozatképes a testület.
Szavazásra bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.
(Határozathozatalkor 11 képviselő van jelen.)
Tárgy: Napirend elfogadása
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
HATÁROZAT:
160/ 2010. (VII. 29.)
NAPIREND
1.) Előterjesztés előirányzat módosításról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
2.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
3.) Előterjesztés a Közterület-felügyelet közös működtetéséről szóló
megállapodásról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
4.) Előterjesztés házi gyermekorvosi feladat ellátására megállapodás
keretén belül
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
5.) Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői
megbízatás betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
6.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
(zárt anyagként kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
7.) Fellebbezés ápolási díj kérelem ügyében I. ( zárt anyag)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
8.) Fellebbezés ápolási díj kérelem ügyében II. ( zárt anyag)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

(11 igen szavazattal )
Dr. Bánovics István megérkezik.
Polgármester: javasolja, hogy mivel az egyik jelölt nem nyilatkozott, ezért zártan tárgyalják az
eredeti 5. napirendi pontot. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: zárt ülés

HATÁROZAT:
161/ 2010. (VII. 29.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbi napirendi pontokat zártan tárgyalja:
5.) Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői
megbízatás betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról (zárt anyagként
kezelendő)
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

(11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal)
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Polgármester: javasolja, hogy első napirendi pontként az eredeti 5. napirendi pontot, másodikként,
pedig az eredeti 4. napirendi pontot tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
(Határozathozatalkor 12 képviselő van jelen.)
Tárgy: napirend sorrend

HATÁROZAT:
162/ 2010. (VII. 29.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
első napirendi pontként az eredeti 5. napirendi pontot, másodikként pedig az
eredeti 4. napirendi pontot tárgyalja.
(12 igen szavazattal )

Az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült az 1.
számú melléklettel, és 163-168-as számú határozatokkal.

2.) Előterjesztés házi gyermekorvosi feladat ellátására megállapodás keretén belül
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát. Elmondja, hogy Dr. Orbán Róza 33 éve
dolgozik a településen, most saját kérésére búcsúzik a praxistól. Elsőként átadja ajándékát a
testület nevében, Pusztafi Lászlóné pedig Szociális és Egészségügyi Bizottság nevében.
Beleznai Enikő: elmondja, hogy a doktornő kérelemmel fordult a testület felé, hogy a mondják
fel a megállapodást, tekintettel arra, hogy 2010. szeptember 1-jével nyugállományba kíván
vonulni. Elmondja, hogy a magánpraxis működtetési jogának eladását már kezdeményezték az
itt jelenlévő Dr. Bajiné Dr. Nagy Katalin orvossal. Ahhoz, hogy ez a tevékenység
elindulhasson, ahol a képviselő-testület döntése szükséges.
Polgármester: megköszöni a leköszönő doktornő munkáját. Kéri Dr. Orbán Rózát, hogy
mondjon néhány szót utódjáról.
Dr. Orbán Róza: elmondja, hogy meghirdette a praxist, többen jelentkeztek és úgy ítélte meg,
hogy Katalin több évtizedes gyakorlatával alkalmas erre a feladatra.
Polgármester: megkéri Dr. Nagy Katalint, hogy néhány szóval mutatkozzon be.
Dr. Bajiné Dr. Nagy Katalin: elmondja, hogy régi elhatározása volt, hogy gyermekorvosként
szeretne elhelyezkedni. 1983-ban végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, csecsemő- és
gyermekgyógyászatból 1987-ben tett szakvizsgát. Idáig kórházakban dolgozott, 24 évig a
Békés Megyei Bándi Kálmán Kórház gyermekosztályán, ahol az újszülött intenzív részleget
vezette. Az elmúlt két évben pedig a kecskeméti megyei kórházban ugyanebben a
munkakörben dolgozott.
Polgármester: megköszöni a bemutatkozást, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

4

(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: házi gyermekorvos

HATÁROZAT:

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

169/ 2010. (VII. 29.)

I. Dr. Orbán Róza nyugdíjba vonulását tudomásul veszi és 1995. április
11-én a házi gyermekorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettség
tárgyában létre jött megállapodást közös megegyezéssel felmondja.
II.
1. Elfogadja Dr. Bajiné Dr. Nagy Katalin orvos személyét.
2. Tárnok Nagyközség közigazgatási területén belül a házi
gyermekorvosi, valamint iskola-és ifjúság-egészségügyi
tevékenység területi ellátására Dr. Bajiné Dr. Nagy Katalin
orvost bízza meg.
3. A házi gyermekorvosi tevékenység területi ellátási
kötelezettséggel, egészségügyi vállalkozás formájában
történő működtetése tárgyában -a határozat mellékletét
képező- feladat-ellátási szerződést Dr. Bajiné Dr. Nagy
Katalin orvossal elfogadja.
4. Az iskola-és ifjúság-egészségügyi tevékenység területi
ellátási
kötelezettséggel,
egészségügyi
vállalkozás
formájában történő működtetése tárgyában a határozat
mellékletét képező- feladat-ellátási szerződést Dr. Bajiné Dr.
Nagy Katalin orvossal elfogadja.
5. Felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződéseket kösse
meg.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Dr. Bajiné Dr. Nagy Katalin, rajta keresztül ÁNTSZ
Jegyzői Iroda, rajta keresztül OEP

(9 igen szavazattal )

Polgármester: köszönti Dr. Nagy Katalint. Még egyszer megköszöni Dr. Orbán Rózának az
eddigi munkáját.

3.) Előterjesztés előirányzat módosításról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést. Kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel, amennyiben
nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
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(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: előirányzat módosítás

HATÁROZAT:
170/ 2010. (VII. 29.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) A Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásainak előirányzatát
150.000,-Ft-tal csökkenti, egyidejűleg az önkormányzat által nyújtandó
támogatással csökkenti a bevételi előirányzatát. A 150.000,-Ft-ot az
önkormányzat Edelény Község Önkormányzata részére az árvízkárosultak
részére támogatásként biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy Edelény
község polgármesterével a kapcsolatot vegye fel, és a szükséges
intézkedéseket az összeg átutalása érdekében tegye meg.
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az összeg előirányzatosításáról a
költségvetési rendelet soron következő módosításakor intézkedjen.
Határidő: 1.) 2010. augusztus 31. kifizetésre
2.) a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyző Iroda, Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
érintett intézményvezetők
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)

Tárgy: előirányzat módosítás

HATÁROZAT:
171/ 2010. (VII. 29.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) A Tárnoki Rendőrőrs részére további 200.000,-Ft támogatást biztosít az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.
Támogatja, hogy az éves költségvetésben biztosított támogatás terhére a
rendőrök túlmunkájának biztosítására a Rendőrkapitánysággal az
önkormányzat 2010. évre szerződést kössön.
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az összeg előirányzatosításáról a
költségvetési rendelet soron következő módosításakor intézkedjen.
Határidő: 1.) 2010. augusztus 31. (szerződés kötés)
2.) a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda, Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
érintett intézményvezetők
(8 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
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(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
Tárgy: előirányzat módosítás

HATÁROZAT:
172/ 2010. (VII. 29.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) megtárgyalta Tárnoki Védőnői Szolgálat, a Tárnoki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat, Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak
jutalmazásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy értékeli és elismeri az
intézmény dolgozóinak I. féléves munkáját ezért engedélyezi
A Tárnoki Védőnői Szolgálat esetében: 400.000,-Ft +TB
A Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat esetében 700.000,-Ft + tb
Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár esetében: 250.000,- Ft + tb
összesen: 1.715.000,-Ft összegben jutalom címén történő kifizetését az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.
A jutalom összeg differenciált, dolgozónkénti felosztása a polgármester és az
intézményvezető hatásköre.
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az összeg előirányzatosításáról a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor intézkedjen.
Határidő: 1.) 2010. július 31. kifizetésre
2.) a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: intézményvezető, polgármester
Végrehajtást végzi: intézményvezető, Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
érintett intézményvezetők

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

4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: ismerteti a napirendi pont tartalmát.
Pechnyó Péterné: elmondja, hogy az alapszolgáltatások közül kikerült a házi segítségnyújtás,
ami azt jelenti, hogy nem kap az önkormányzat közvetlenül normatívát. Ezért keresték a
megoldást, hogy hogyan folytathatnák a szolgáltatást. A Szociális Bizottság támogatta, hogy
maradjon meg a szolgáltatás, ami 11 főt érint. Egyedül élő idős emberekről van szó. Érd város
jegyzőjével vették fel a kapcsolatot, és azt ajánlotta, hogy szeptember 1-jével csatlakozhatna
Tárnok az Érd és Diósd közötti megállapodáshoz, ez havi 25.000 Ft-ba kerülne.
Polgármester: amennyiben kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
7

Tárgy: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

HATÁROZAT:
173/ 2010. (VII. 29.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról szóló előterjesztést és az
alábbiak szerint dönt:
1.
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítja az érintett tárnoki
lakosok számára, ezért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával a
határozat melléklete szerinti feladatellátási szerződést megköti. A szerződés
2010. szeptember 01. napjától 2012. december 31. napjáig szól.
2.) 2010. évben az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános
tartalékkerete terhére 100.000,- Ft-ot , azaz egyszázezer forintot biztosít.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy
a.) a feladat-ellátási szerződést kösse meg,
b.) a 100.000,-Ft előirányzatosításáról az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló rendeletének soron következő módosításakor
gondoskodjon,
c.) az évi 300.000,-Ft tervezéséről a 2011-2012. évi költségvetés
összeállításakor intézkedjen
A határozatról értesítést kap:
Polgármester
Jegyző
Érd Megyei Jogú Város jegyzője
Igazgatási Iroda
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Intézményvezető (Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat)
(9 igen szavazattal )

5.) Előterjesztés a Közterület-felügyelet közös működtetéséről szóló megállapodásról
Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester
(Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza)
Polgármester: előadja az előterjesztést
Rozbora Andor: szerint örvendetes, hogy Tárnok lesz a társulás központja. Nem érti a
költségek megosztását.
Polgármester: elmagyarázza, hogy a költségek elosztása nem lakosságszám alapján, hanem
munkaórára van kiszámolva. Amennyiben több kérdés nincs, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
(Határozathozatalkor 9 képviselő van jelen.)
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Tárgy: közterület-felügyelet

HATÁROZAT:
174/ 2010. (VII. 29.)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
mellékelt Közterület-felügyelet közös működtetéséről szóló társulási
megállapodást és felkéri a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2010. augusztus 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda
Határozatról értesítést kap:
polgármester
jegyző
Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Sóskút Község Önk. Képviselő-testülete
Pusztazámor Község Önk. Képviselő-testülete
Tárnok Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Iroda
(9 igen szavazattal )

Az 6-8. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a testület, melyről külön jegyzőkönyv készült a
6-8. számú mellékletekkel, és 175-177-es számú határozatokkal.

Kmf.

Szolnoki Gábor
Polgármester

dr. Simon Mária
Jegyző
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